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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till 

första tillägg till enskilda årsstaten 

för landskapet Aland under år 1985. 

Till Landstinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning 

med förslag till första tilläggsbudget för enskilda medel för 

år 1985. 

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås bl.a. 

ett tilläggsanslag om 1.064. 800 mark för utgifter i samband 

med den skattefinansiella utjämningen. 

Tilläggsbudgeten balanserar på en slut summa av 1. 113. 700 mark 

och föreslås finansierad med i huvudsak utökad upplåning 

och försäljning av fastighet. 

Landskapsstyrelsen hänvisar i övrigt till detaljmotiveringen 

och föreslår 

att Landstinget måtte antaga föl

jande förslag till första tillägg till 

enskilda årsstaten för landskapet 

Aland under år 1985 samt bemyndiga 

landskapsstyrelsen att upptaga för 

budgetens förverkligande erf order

liga lån. 

Mariehamn, den 12 december 1985. 

Landskapsstyrel se ledamot Olof Salmen 

Finanschef Dan E Eriksson 
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I N K 0 M S T E R ================= 

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR ============================== 
22. LANDSKAPSSTYRELSEN 

21. Rättshjälpsbyrån 

3. Ersättning av enskilda 

4. Diverse inkomster 

10.900 

10.000 

20.900 

26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

22. Ålands handelsläroverk 

2. Kommunernas andel i drifts-
kostnaderna 9.500 

9.500 

27. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

20. Jordbruksbyrån 

1. Försäljning av fastigheter 120.000 

4. Diverse inkomster 21.960 

141.960 

60. Miljövårdsbyrån 

14. LÅN 
======= 

2. Donationer och bidrag för 
vinterutfodring av rovfågel 

02. UPPLÅNING 

04. Övriga finansieringslån 

Inkomsternas totalbelopp 

1.113.700 

5.500 

5.500 

177.860 
======= 

20.900 

20.900 

9.500 

9.500 

147.460 

141. 960 

5.500 

935.840 --------------
935.840 

935.840 
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U T G I F T E R =============== 

22. LANDSKAPSSTYRELSEN ====================== 
21. RÄTTSHJÄLPSBYRÅN 

01. Avlöningar (f) 

29. Övriga konsumtionsutgifter (f) 

24. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ========================================= 
10. BUDGETBYRÅN 

50. Bidrag ur penningautomatmedel (r-f) 

96. Utgifter i samband med den skatte
finansiella utjämningen (r-f) 

26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ============================================== 
22. ÅLANDS HANDELSLÄROVERK 

27. Elevernas resekostnader (f) 

27. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ========================================== 
20.JORDBRUKSBYRÅN 

88. Inlösen av tillandningar (r) 

60. MILJÖVÅRDSBYRÅN 

27. Vinterutfodring av rovfågel (r) 

Utgifternas totalbelopp 

1.113.700 

20.900 ------------
20.900 

12.900 

8.000 

1. 064. 800 ========= 
1. 064. 800 

1. 064. 800 

9.500 ----------
9.500 

9.500 

18.500 ------------
13.000 

13.000 

5.500 

5.500 
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12.27.20 
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D E T A L J M 0 T I V E R I N G 
=============================== 

I N K 0 M S T E R 
================= 

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR ============================== 
Rättshjälpsbyrån. 

3. Ersättning av enskilda. 

10.900 (40.000) 

Föreslås att under momentet upptas ytterligare 

10.900 mark. 

4. Diverse inkomster. 

10.000 (100) 

Till följd av influtna dagpenningar föreslås ett 

tillägg om 10.000 mark. 

26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

Ålands handelsläroverk. 

2. Kommunernas andel i driftskostnaderna. 

9.500 (597.700) 
Beräknad andel. 

27. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

Jordbruksbyrån. 

1. Försäljning av fastigheter. 

120.000 (100) 

Landskapsstyrelsen föreslår med hänvisning till 

bifogat köpebrev att Bostadshuset Brinkhaga med 

ett ca 0,20 ha stort kringliggande tomtområde av 

lägenheten Pehrsberg 1:2 i Godby, Finström, av

yttras för en köpeskilling om totalt 120.000 mark. 

Landskapsstyrelsens inventeringsmän påpekade redan 

i sin berättelse för perioden 1.10.1981 - 30.9.1982 

att byggnaden är i behov av en grundlig renovering. 
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Då kostnaderna för en grundreparation skulle 

stiga till ca 250.000 mark och inget direkt be

hov av fastigheten föref innes anser landskaps

styrelsen att en försäljning med tanke på en

skilda medels finansieringssituation är det bäs

ta alternativet speciellt som köparen förbinder 

sig att bibehålla husets exteriör. 

4. Diverse inkomster. 

21.960 (100) 

För erhållna inlösen i samband med skiften av sam

fällda vattenområden och tillandningar i Espholms, 

Svinö och Styrsö byar av Mariehamns stad föreslås 

21.960 mark upptaget. 

Miljövårdsbyrån. 

2. Donationer och bidrag för vinterutfodring av 

rovfågel. 

5.500 (11.000) 

På grund av att mer donationsmedel än beräknat in

flutit föreslås ytterligare 5.500 mark upptaget 

under momentet. 
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U T G I F T E R 
=============== 

22. LANDSKAPSSTYRELSEN 
====================== 
21. RÄTTSHJÄLPSBYRÅN 

Avlöningar (f). 

12.900 (177.700) 

För avlönande av en moderskapsvikarie för kan

slisten föreslås ett tilläggsanslag om 12.900 

mark. Jfr moment 12.22.21.4. 

Övriga konsumtionsutgifter (f). 

8.000 (40.000) 

Föreslås ett tilläggsanslag om 8.000 mark vilket 

motsvaras av inkomster under moment 12.22.21.3. 

24. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ========================================= 
10. BUDGETBYRÅN 

Bidrag ur penningautomatmedel (r-f). 

(6.920.000) 

?å basen av kommunernas redovisningar för kostnaderna 

för stödjande av cancerpatienter konstaterar 

landskapsstyrelsen att totalkostnaderna för kommu

nerna år 1984 steg till 156.900 mark. Av dessa 

kostnader ersatte landskapsstyrelsen i enlighet 

med enskilda årsstaten för år 1984 100.000 mark 

eller ca 65 procent. Då landskapsstyrelsen upp

fattat att landstingets avsikt varit att landskapet 

skulle täcka en större del av kostnaderna föreslås 

att av de of ördelade penningautomatmedelen anslås 

ytterligare 35.000 mark för stödjande av cancer

sjuka under punkt 2. bidrag för i årsstaten särskilt 

angivet allmännyttigt ändamål. Tillägget avser så

lunda stöd för kostnader uppkomna under år 1985. 
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Utgifter i samband med den skattefinansiella utjäm

ningen (r-f). 

· l.064.800 (100. 000) 

Med hänvisning till förslaget till enskild årsstat 

för år 1985 konstateras att det av Republikens Pre

sident stadfästa avräkningsbeslutet för år 1982 

innebar en utgift för enskilda medel om 1.164.800 

mark. 

Med anledning härav föreslås ett tilläggsanslag 

under momentet om 1.064.800 mark. 

26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 
============================================== 
22. ÅLANDS HANDELSLÄROVERK 

Elevernas resekostnader (f}. 

9.500 (75.200) 

Under momentet erfordras ett tilläggsanslag om 

9.500 mark p.g.a. att fler elever än beräknat 

haft lång skolväg. 

27. NÄRINGSAVDELNINGENS/FÖRVALTNINGSOMRÅDE ========================================== 

20. JORDBRUKSBYRÅN 

Inlösen av tillandningar (r}. (Momentet nytt) 

13.000 ( - ) 

För inlösen av erhållna tillandningar i samband 

med skiften av samfällda vattenområden och till

landningar i Espholms, Svinö och Styrsö byar i 

Mariehamn samt för kostnader i samband med för

rättningarna föreslås 13.000 mark. 

60. MILJÖVÅRDSBYRÅN 

Vinterutfodring av rovfågel (r}. 

5.500 (11.000) 

Under momentet föreslås ett tillägg om 5.500 mark. 

Jfr moment 12.27.60.2. 


