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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAM

STÄLLNING till Landstinget 

med förslag till första till

lägg till enskilda årsstaten 

för landskapet Aland under år 

1986. 

Till Landstinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning 

med förslag till första tilläggsbudget för enskilda medel för år 

1986. 

Kommunernas kostnadsandel i om- och tillbyggnaden av Ålands 

centralsjukhus. 

Såsom av förslagen till årsstater för enskilda och ordinarie 

medel under år 1986 framgår anser landskapsstyrelsen att en

skilda medels kostnadsandel i om- och tillbyggnad av lasaretts

flygeln skall inbetalas till ordinarie medel i den takt kost

naderna uppstår. 

Vid de i LL om fördelning av driftskostnaderna vid Ålands cen

tralsjukhus (ÅFS 46/66) och LL om fördelning av anläggningskost

naderna vid Ålands centralsjukhus (ÅFS 31/73) förutsatta årliga 

avräkningarna samt vid uppbörd av förskott för kostnaderna för 

centralsjukhuset avser landskapsstyrelsen att fastställa så

dana betalningsterminer att den beräknade kommunala merkost

naden med anledning av om- och tillbyggnadsprojektet ( f .n. 

ca 3.450.000 mark) fördelas jämnt över åren 1986 - 1990. 

På de härvid senarelagda inbetalningarna från kommunerna 

kommer en ränta motsvarande Finlands Banks gruridränta (f .n. 

8,5 %) att debiteras. 

Det likviditetsunde-rskott som vid föreslaget förfarande upp

kommer inom enskilda medel täckes genom det lån ur penningau

tomatmedel varom landstinget beslutat i samband med antagan

det av det förslag till fördelning av penningsautomatmedel 

enligt huvudändamål som ingår i förslaget till enskilda års

stat för år 1986. 
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I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås sålunda 

ett tillägg om 2.500.000 mark upptaget som kostnadsandelar 

för Ålands centralsjukhus' anläggnings- och driftskostnaoer, 
vilket på inkomstsidan balanseras till 690.000 mark av kom

munernas andel i Ålands centralsjukhus/anläggnings- och drifts

kostnader och till resterande del av upplåning. 

Därtill föreslås i föreliggande tilläggsbudget ett tilläggs

anslag om 1.104.000 mark för utgifter i samband med den skatte

finansiella utjämningen vilket finansieras genom upplåning. 

Tilläggsbudgeten balanserar på en slutsumma om 3.604.000 mark. 

Landskapsstyrelsen hänvisar i övrigt till detaljmotiveringen 

och föreslår 

att Landstinget måtte antaga 

följande förslag til första tillägg 

till enskilda årsstaten för land

skapet Åland under år 1986 samt 

bemyndiga landskapsstyrelsen att 

upptaga för budgetens förverkli

gande erforderliga lån. 

Mariehamn, den 14 januari 1986. 

L a n t r å d Folke Woivalin 

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

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 
============================== 
25. SOCIAL- OCH HÄLSOVARDSAVDELNINGENS FÖRVALT

NINGSOMRÅDE 

20. Byrån för hälso- och sjukvårdsärenden 

1. Kommunernas andel i Ålands central

sjukhus; anläggnings- och drifts-

690.000 
======= 

690.000 

690.000 

kostnader 690.000 

690.000 

14. LAN 
======= 
02. UPPLÅNING 

04. Övriga finansieringslån 

Inkomsternas totalbelopp 

3.604.000 

2.914.000 ========= 
2.914.000 

2.914.000 
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U 'I' G J F '11 E R 
================ 

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

96. Utgifter i samband med den skatte

finansiella utjämningen (r-f) 

25. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖR-=========================================== 
VALTNINGSOMRÅDE =============== 
20. BYRÅN FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSÄRENDEN 

61. Kostnadsandelar för Ålands central

sjukhus'anläggnings- och drifts

kostnader (f) 

Utgifternas totalbelopp 

3.604.000 

1 .• 104. 0 0 0 ------------------
1.104.000 

1.104.000 

1-=~22=222 

2.500.000 

2.500.000 
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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 
~============================= 

25. SOCIAL- OCH HÄLSOVARDSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRADE 

12.25.20 Byrån för hälso- och sjukvårdsärertden 

1. Kommunernas andel i Alands centalsjukhus~anläggnings

och driftskostnader. (Rubriken ändrad) 

690.000 (12.000.000) 

Tillägget utgör 1/5-del av kommunernas beräknade andel 

i om- och tillbyggnaden av lasarettsflygeln. Se även 

allmänna motiveringen. 

14. LÅN 
--------------
02. UPPLÅNING 

14.02.04 Övriga finansieringslån 

2.914.000 (2.664.800) 

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

24. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRADE 
========================================= 
10. BUDGETBYRÅN 

24.10.96 Utgifter i samband med den skattefinansiella utjäm

ningen (r - f) 

1.104.000 (100.000) 

Republikens President har stadfäst·. Alandsdelegationens 

beslut angående den skattefinansiella utjämningen för 

år 1983. Detta innebär utgifter om 1.204.000 mark, var

för under detta moment erfordras ett tillägg om 

1.104.000 mark. 
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25. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVALT-=============================================== 
NINGSOMRÅDE 
=========== 
20. BYRÅN FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSÄRENDEN 

25.20.61 Kostnadsandelar för Ålands centralsjukhus änläggnings

och driftskostnader ( f). (Rubriken ändrad) 

2.500.000 (12.000.000) 

Enskilda medels beräknade andel i kostnaderna för 

lasarettsflygelnsvid Ålands centralsjukhus om- och 

tillbyggnad under år 1986. Se även allmänna moti

veringen. 


