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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till 

Landstinget med förslag till första 

tillägg till enskilda årsstaten för 

landskapet Aland under år 1984. 

Till Landstinget överlämnas landskapsstyrelsens fram

ställning med förslag till första tilläggsbudget för 

enskilda medel för år 1984. 

Tilläggsbudgeten balanserar på en slutsumma av 423.600 mark 

varav 418.600 mark utgör utgifter i samband med skattefinan

siella utjämningen för år 1981. Tilläggsbudgeten balanseras 

·till övervägande del med lån. 

Tilläggen till inkomsterna har inte särskilt motiverats, 

då inkomsternas art framgår av momentrubrikerna. 

Landskapsstyrelsen hänvisar i övrigt till detaljmotiveringen 

och föreslår 

att Landstinget måtte antaga fcil

jande förslag till första tillägg 

till enskilda årsstaten för land

skapet Aland under år 1984 samt be

myndiga landskapsstyrelsen att upp

taga för budgetens förverkligande 

erforderliga lån. 

Mariehamn, den 18 september 1984. 

L a n t r å d Folke Woivalin 

Finanschef Dan E Eriksson 
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U l G l F T E R 
------------------------------

___ 2.!.QQQ --------

21. RÄTTSHJÄLPSBYRAN 5.000 

21. Kostnader för handräckning (f) 5.000 

3J_B_.§.P.P -------

10. BUDGETBYRAN 418.600 

50. Bidrag ur penningautomatmedel (r-f) 

96. Utgifter i samband med den skatte-

finansiella utjämningen (r-f) 418.600 

Utgifternas totalbelopp 

423.600 



22.21.21 

24.10.50 
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Detaljmotivering 
--------------------------------

U T G I F T E R 
=============== 

22. LANDSKAPSSTYRELSEN ====================== 
21. RÄTTSHJÄLPSBYRAN 

Kostnader för handräckning (f) 

5.000 (5.000) 

På grund av att fler ärenden än beräknat krävt 

handräckning erfordras ett tilläggsanslag om 

5.000 mark. 

24. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRADE 
========================================= 
10. BUDGETBYRAN 

Bidraq ur penningautomatmedel (r-f) 

(6.675.000) 

Emedan det visat sig att med tillämpning av hit

tillsvarande stödprinciper anslagsmedlen för bi

drag för regionala idrotts- och sportanläggningar 

är otillräckliga medan lånemedlen är proportionellt 

sett för stora har idrottsrådet anhållit om en om

fördelning av 266.200 mark från lån till bidrag. 

Landskapsstyelsen anser det ändamålsenligt att 

åtminstone ännu detta år behålla hittillsvarande 

stödprinciper och föreslår därför att 266.200 mark 

av de under momentet ofördelade medlen om 1.270.000 

mark får användas att utges som bidrag för regio

nala idrotts- och sportanläggningar varvid mot

svarande belopp under moment 24.10.86 Lån ur 

penningautomatmedel lämnas ofördelade. 



24.10.96 
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Utgifter i samband med den skattefinansiella 

utjämningen (r-f) 

418.600 (100.000) 

Den ordinarie skattefinansiella utjämningen 

för år 1981 innebar att 722.800 mark ställdes 

utom kolumn. Med beaktande av under momentet 

tidigare budgeterade och reserverade medel 

erfordras ett tilläggsanslag om 418.600 mark. 


