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m9/1961.

e e s framställning till &lands landsting med
förslag till tredje till~gg till inkomst- och utgiftsstaten för landskapet Ålands__ enskilda medel under år 1966.
Sedan landstinget under sin extra session i augusti 1966 fastställt
en andra tilläggabudget för landskapets enskilda medel under år 1966
har framkommit ytterligare anslagsbehovi vilka icke tidigare kunnat beaktas. Föreliggande förslag om~luter 107.520 mark och har, såsom av sifferbudgeten framgå.r., balanserats utan upptagande av ytterligare lån.
Smärre överskridni_p.gar av förelagsanslag har dock icke medtagits. I öv~
rigt red9göre~ närmare i detaljmotiveringen för de nu föreslagna tillläggen.
Med hänvisning till ovanetäende fär landskapsstyrelsen vördsamt f öreslå
att Landstinget måtte antaga följande förslag till tredje tillägg till inkomst- och utgiftsstaten för landska~ts enskilda medel under år 1966.
Mariehamn, den 9 mars 1967.
:l'å land akapsstyrel2

Lantråd

vägnar:

~ohan~~

Landskapskamrer

n.

tas

-2-

I n k o m s t e r.
I,
Skogs- och lanthushållningen •
•• w
~. Huabehov~virke från landskapets jordbrukslägenheter
..
3. Arrendeavgifter frän landskapets boställen och fiskerier

...

4. Avgifter för jaktkort ...............•..... .• .............. .

i.·

2.

3.

1,.

Summa I kap. 8.634
II. Undervisnings- och bildningsväsendet •.
Bidrag av ordinarie medel för Ålands folkhögskola •••• ·••
Inkomster vid Ålands folkhögskola •••••••.••••.•••••••••
Bidrag ur ordinarie medel för Ålands handelsskola ••••••
Summa II kap. 7.635
III. Hälsovården.
Kommunernae andel i Ålands centralsjukhus' anläggningsoch drift~kostlnader ••••••••.•••••••• .•-.,_......... .; ·•• ;.. • • •
-Summa III kap. 84.941
..
IV. Inkomster av beviljade understödslån. ·
Räntor
'
Summa IV kap. 350
V. övriga inkomster.
:Diverse inkoml!!ter ••••••••••.••••••••••••••••••••••••• • •. •
Försäljning av vissa fastigheter och byggnader ...........
Summa V kap. 5. 960

.......................................... . . ...

2.500
300
5 .834

2.100
1.850
3.685

84.941
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1.
2.

~

~

350

5.300
660

Summa inkomster mk 107.520
===========================~=

U t g i f t e r.
I. Landskapets skogshushållning.
5~ Avverknings- och transportkostnader (förslagsanslag) ··~
6.965
11; Skatter för landskapets skogar (förslagsanslag) •••••••
2.190
Summa I kap. 9.155
II. Undervisnings- och bildningsväsendet.
A. Åland~ folkhögskola.
9 • Underhåll av byggnader ••••••••••••••••••••••.••••••••• 571
10. Underst öd för mindre bemedlade elever ( f örslagsanslag)
2.,363
11. Erandstodspremier ........................... •' • .... •• •• •• •
136
A. Ålands folkhögskola. Summa 3.070
B. Ålands handelsskola.
15. Hyra eamt andel i med Ålands yrkesskola gemensamma driftskostnader .••....................... • • .. · · · • · · • · · · · · · · •

B. Ålands handelsskola. summa 4.911

4.911

-3Summa II kap. 7 .981
III. Hälso- och sjukvården.
8. Bidrag till Ålands centralsjukhus' anläggnings- och
driftskostnader (förslagsanslag) ••••••••••••••••
Summa III kap. 81.620
IV. Särskilda anslag.
2. Husbehovsvirke för landskapets jordprukslägenheter (för-

~ lagsanslag) ••••• ·····~········~···········~'•···~·

3. För jaktvårdens främjca,:p.d.e_

(..;rr~sP,...,vatoLon-s..... f

örslagsanslag)

Summa IV kap.' 8. 33~
V. Investeringsutgifter.
B. övriga in:vesteringsutgift er,
6, Investeringar i egendomarna (förslagsanslag) · ........ .
Summa V kap. 430

81.620

2 ..500

5 . 834

430

Summa utgifter mk 107. 520

Detaljmotivering.
==~================

Inkomster .
På inkomsts idan har upptagits vad som under särskilda moment influ- tit till hcgre belopp än vad som tidigare förutsatts . Fle rtalet av inkomstposterna är dock av sådan natur att de på utgiftssidan uppvägs av
motsvarande utgifter. Dylika moment utgör I:4 1 samt momenten under 2
och 3 Avdelningen. Såsom diverse inkomster under V:l har antecknats
5.300 mark. Detta belopp utgör tidigare till lotskår en vid Nyhamns lotsstation utbetald skadeersättning för jakt- och fisker-ä tten vid Sundskären, som enligt häradsrättene utslag tillerkändes lotskåren men vilket
denna efter Hög s ta domstolens dom, som gick i landskapets förmån, ålagts återbetala till landskapet.
Utgifter.
I _. Landskapets skogshushållning.
1:5,
Avverknings- och transportkostnader (f).
Tillägg 6 .96 5 mark.
Tidigare upptaget förslagsanslag 43.000 mark har på grund av
löne- och andra kostnadsstegringar visat sig otillräckligt.
1:.11-.- Skatt_e.r- :för :L~ds.kbapets skogar (f).
Tillijgg 2.190 mark.
Tidigare anslag har visat sig otillräckligt på grund av höjda
såväl slutliga som f örskc.tt;sskatter.

-4II. Undervisnings- och bildningsväsendet.

- :9 •
Il

A. Ålands folkhögskola.
Underhåll av byggnader.
Tillägg 571 mark .
Erfordras på grund av tidigare icke förutsedda re:parationsoch underhållsarbeten.

,.

'

II:lO.

Understöd för mindre bemedlade elever (f).
Tillägg 2.363 mark.
Tidigare anslag., har .. med hänsyn till ökat elevantal vi-sat sj_g
otiolräckligt.

"

II: lJl.

II:l5 ,

III: 8.

IV: 3.

-

V:6 .

Bra.ndetodspremier.
Tillägg 1]6 mark.
Motiveras av höjda försäkringsbelopp.
B. Ålands hande?sskola.
Hyra, samt andel i med Ålands yrkesskola gemensamma driftskost ~
nader.
Tillägg 4.911 mark.
Tidigare anslag har med hänsyn till att skolan från hösten
1966 arbetat med två klasser varit för lågt beräknat.
III. Hälso- och sjukvården.
Bidrag till Ålands centralsjukhus' anläggnings- och driftskostna--der ( f) •
Tillägg 81.620 mark.
Bidraget som avser 1965 års kostnader har på grund av de bkade
totalkostnaderna visat sig erfordra föreslaget tillägg.
IV . Särskilda anslag.
För : ~aktvårdens främjande (r-f ).
Tillägg 5.834 mark.
Anslaget motsvaras på inkomstsidan av momentet I:4.
V. Investeringsutgifter.
B. övriga investeringsutgifter.
Investering av egendomar (f).
Anslag 430 mark.
Avser landskapBts andel i skogsbilväg i Godby.

