
m 9/1965. 
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Å l a n d s 1 a n d s k a p s s t y 

r e l s e s framställning till Ålands lands
ting med försl~g till andra tillägg till in

komst- och titgiftsstaten för landskapets en

skilda medel under är 1964. 
Sedan landskapsstyrelsen till landstinget avgav sitt förslag till 

första tillägg till landskapets enskilda budget för år 1964 har uppkom-
mit ytterligare behov ay tilläggsbudgetering. Anslagsäskander.aär emel

lertid fåtaliga och beloppen i huvudsak ringa. Tilläggsans l agen har för
anletts av oförutsedda kostnadsökningar och har med undantag av Vll: 2 

icke heller ansetts erfordra ytterligare motivering . . Budgetförslaget ba

lanserar på inkomstsidan av inkomster frän försäljning av virke, som un
der år 1964 totalt beräknats stiga till c. 100.000 mark. 

Med hänvisning till ovanstående får landskapsstyrelsen vördsamt Idre
slå 

att Landstinget måtte antaga följande för
slag till andra tillägg till inkomst- och 
utgif tsstaten för landskapet Ålands enskilda 

' medel under år 1964. 
Mariehamn, den 11 mars 1965. 

På lands~~trlsens vägnar: 

I;antråd +~~ _ g Ld. ~ 
Landskapskamrer ~~:;;;r~:;~~ 

_J 



I N K 0 M S T E R. 
=:=======~~====== 

2. Försäljning av virke från landskapets skogar .•.•..•••••• 10.886 

Summa inkomster mk 10.886 
==============~=====~========== 

U T G 1 F T E R. 
--- --- ~-~-------- ----- ----- ---- -

I. ,Landskapets skogshushållning. 

14. Till landskapsstyrelsens disposition för landskapets 

skog sh-us hålling .................. o ••• .••••••• · .- •••• • •• 

Summa I kap. 43. 
II. Undervisnings- oqh bildningsväsendet. 

A • . Ålands folkhögskola. 

6. Expensmedel "' .. • ~ ~ • ..... . It • • ~i ~ .......... '• -........... . . 

A. Ålands folkhögskola summa 10 

Summa II kap. 10 

IV. Särski~da ansl~g. 

8. Till landskapsstyrelsens disposition .~4 •••••• ~ • • •••••• 

Summa IV kapl 10 

V. Investeringsutgifter •. 

A. Undervisnings- och bildningsy~~,endet. 
2. Planering av skolgården och trädgården vid Ålands folk-

högsko la .............................. ..... ............ M • • • 

A. Undervisnings- och bi ldningsväs en det summa 40 

Summa V kap. 40 

VII. Finansieringsutgifter. 

2. För utgifter i samband med den skattefinansiella ut

jämningen (reservations-förslagsanslag) •••.. • ..•.• • • 

Summa VII kap. 10.783 

Summa utgifter mk 

43 

10 

10 

40 

10.783 

10.886 
================================ 

Detaljmotivering. 

Beträffande inkomster samt utgifterna under I:l4, II:6, IV:8, V:2, 
se allmänna motiveringen. 

VII~2. För utgifter i samband med den skattefinansiella utjämningen(r-f ). 

Ti l lägg 10. 783 mark. Den skattefinansiella utjämningen mellan 

landskapet och riket f.ör år 1963 gav till resultat, att utom ko

lumn ställdes utgifter för 16.782:15, vilket belopp av landska

pets enskilda m~del inbetalats till ordinarie medel. Budgeten 

för år 1964 upptog 6.000 mark.För att de reserveringar om c. 

7.600 mark, som tidigare kvarstår, ej skall förbrukas, föreslår 

land sk apsstyr els en ett tillägg om 10. 783 mark. 

----------- - - - - -


