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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till
Landstinget med förslag t i l l andra till lägg till ordinarie årsstaten för landskapet Åland under år

1978 .

Till Landstinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning med
förslag till andra tilläggsbudget för år

1978 .

Tilläggsbudgeten föranleds av att man från åländskt producenthåll uttalat önskvärdheten av att landskapet skulle uppta anslag för trädespremier så att möjligheten att l ä gga jordbruksmark i

träd.e skulle möjliggöras redan från begynnande odlings-

s ä song .
I

denna tilläggsbudget ingår tilläggsanslag även för byggande

av redskapslider vid Ålands lantmannaskola .
Tilläggsbudgeten omfattar utgifter om sammanlagt 215 . 000 mark o
och finansieras helt med anslag för skattefinansie l l
Med hänvisning till ovanstående samt til l

utjämning .

detalj motiveringen

får landskapsstyrelsen vördsamt föreslå
att Landstinget må tte antaga följande förslag till andra tillägg till
ordinarie årsstaten för landskapet
Åland under år

1978 samt bemyndiga

landskapsstyrelsen att upptaga för
budgetens förverkligande erforderliga
lån .

Mar iehamn den 13 april 19 78 •

V i

c e

l

Finanschef

a n

t r

å d

Sundblom

~;J::~7

-

2 -

I N K 0 M S T E R
=================
Avdelning 14.

~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~r~~

~.!2.!.QQQ
-------

01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTERNA

215.000

03. Förskott på statsanslag för skattefinansiell utjämning

215.000

Inkomsternas totalbelopp
215.000

UTGIFTER
Huvudtitel 26.
26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

==============================================

======

Allmänna byrån och skolbyrån
13. YRKESKURSER OCH ÖVRIGA UTGIFTER FÖR YRKESUTBILDNINGEN
25. Sysselsättningsutbildning (f)
Huvudtitel 27.

~z~=~~~~~~g~X~~~~~~~~~g=~~~x~kr~~~~g~~~~~
Jordbruksbyrån
10. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET SAMT JORDDISPOSITIONSVERKSAMHET

150.000

43a. Trädespremier (f)

150.000

12. SKOLLÄGENHETEN JOMALA GÅRD

65.000

75. Uppförande av maskinliderbyggnad (r)

Utgifternas totalbelopp
215.000

65.000
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Allmänna byrån och skolbyrån
13. YRKESKURSER OCH ÖVRIGA UTGIFTER FÖR YRKESUTBILDNINGEN
26.13.25

Sysselsättningsutbildning (f).
(500.000)
Föreslås att anslaget skulle få användas även
för upphyrande av tillfälliga lokaliteter för
framförallt teoretisk undervisning vid sysselsättningsutbildningen.

Jordbruksbyrån
10. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET SAMT JORDDISPOSITIONSVERKSAMHET
27.10.43a

Trädespremier (f).

(Momentet nytt)

( - )

150.000

För begränsning av lantbrukets överproduktion infördes år 1977 i riket ett system med premier för
trädesbruk. I regeringens proposition angående
statsförslaget för år 1978 föreslogs 20.000.000
mark i premier till odlare, vilka förband sig att
lägga minst en tredjedel av sin lägenhets åkrar i
träde. Under riksdagsbehandlingen höjdes beloppet
till 35.000.000 mark.
I landskapet Åland har man hittills ansett tillgången till åkermark så begränsad att all tillgänglig åkermark borde om möjligt brukas intensivt
och effektivt med särskild inriktning på specialodlingar.
Då från producenthåll upprepade gånger nu uttalats
önskemålet att möjligheten till trädespremier borde
föreligga även i

landskapet föreslår landskapssty-

relsen ett anslag om 150.000 mark för trädespremier@
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För att möjliggöra trädespremier redan för odlingssäsongen 1978 har landskapsstyrelsen beslutat framlägga förslaget i

tilläggsbudget. Trädespremier

skulle utbetalas åt odlare som för en trädesperiod,
som börjar den 1 maj 1978 och slutar den 30 april
1979, lägger minst en tredjedel av sin åkerareal,
dock minst 3 ha, i

träde. Avtal kan inte ingås för

sådan åker som givit dålig produktion under år 1977
försåvitt icke detta berott på skördeskador. Vid utbetalande av premier skall följas de grunder och
villkor som anges i

statsrådets beslut den 23 febru-

ari 1978 (FFS 164/78).
12. SKOLLÄGENHETEN JOMALA GÅRD
Uppförande av maskinliderbyggnad (r).
65.000

(Momentet nytt)

( - )

För uppförande av en maskinliderbyggnad på skollägenheten Jomala gård erfordras ett tilläggsanslag om 65.000 mark utöver tidigare anslagna 60.000
mark. Behovet av tilläggsanslag grundar sig på inbegärda anbud. Maskinliderbyggnaden omfattar en areal om 230 m2. I budgeten för år 1977 angavs arealen
till ca 200 m2 och kostnaderna till 60.000 mark.
Behovet av tilläggsanslag beror, förutom på allmänna kostnadsstegringar, bl.a. på att tidigare inte
räknats med installation av elström, portar och ytbehandling av lidrets körplan.

