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LANDSK.APSSTYR.ELSENS FRAM

STÄLLNING till Landstinget med 

förslag till andra tillägg till 

enskilda årsstaten för landska

pet Åland under år 1992. 

Till Landstinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning med 

förslag till andra tillägg till enskilda årsstaten för landskapet 

Åland under år 1992. 

Bidrag för anskaffande av sjöräddningsbåt 

Ålands Sjöräddningssällskaps behov av utökade resurser i form av 

sjöräddningsfartyg har under många år varit föremål för diskussion. 

Bland annat var tanken att avkastningen av det s.k dalerprojektet 

skulle kanaliseras till Ålands Sjöräddningssällskap att användas som 

bidrag för anskaffande av en ny sjöräddningskryssare. Med anledning 

härav har landskapsstyrelsen i oktober 1991 som svar på en förfrågan 

meddelat finansministeriet att om användningen av vinstmedlen av det 

jubileumsmynt som utgivits till minne av att 70 år förflutit sedan 

Nationernas förbunds beslut angående suveräniteten över Ålandsöarna 

och konventionen om Ålandsöarnas ickebefästande och neutralisering 

bör beslutas på det sätt som penningautornatförordningen för land

skapet Åland föreskriver och att man har för avsikt att föreslå att 

vinstmedlen i första hand används som bidrag åt Ålands Sjöräddnings

sällskap r.f för anskaffande av en sjöräddningskryssare jämte ut

rustning. 

Ålands Sjöräddningssällskap r.f har nu inkommit med en anhållan om 

bidrag för en snabbgående sj öräddningsbåt vilken kostnadsberäknas 

till ca 3. 700. 000 mark. Den båt för vars anskaffande föreningen 

anhåller om bidrag beräknas kunna göra en fart om ca 27 knop och dess 

mått uppges till längd: 15 m; bredd max: 4,5 m; djupgående 0,8 m och 

deplacement ca 19 ton. 

Landskapstyrelsen bedömer att projektet även ur sysselsättnings

synpunkt är ändamålsenligt och föreslår att ett tilläggsanslag om 

3. 000. 000 mark upptas under moment 11 24 .10. 50 Bidrag ur peimingauto

matmedel, 1. Bidrag åt .ideella samfund, Räddande av människoliv", att 

användas som bidrag åt sj öräddningssällskapet för den snabbgående 
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båten. Resterande bidrag avser landskapsstyrelsen att föreslå i 

budgeten för Ar 1993. 

Samtidigt föreslår landskapsstyrelsen i föreliggande tilläggsbudget 

att inkomsten under moment "12. 24 .10 .1 Avkastning av Ålands Pen~ 

ningautomatförenings verksamhet" höjes med samma belopp då det 

slutliga fördelningsbara beloppet för år 1991 översteg den beräknade 

med mer än 3 miljoner mark. 

Landskapsstyrelsen konstaterar även att det beräknade överskottet av 

jubileumsmyntet efter avdrag av kostnader kommer att stiga till 

motsvarande belopp och att det.ta kommer att läggas till det för

delningsbara belopp som kommer att ingå i förslaget till budget för 

år 1993. 

I övrigt föreslås bl. a. tilläggsanslag för stöd för elkraftsför

sBrjningen och elevers skolskjutsar. 

Tilläggsbudgeten balanserar på sammanlagt 3.399.000 mark och upptar 

på inkomstsidan främst avkastning av Ålands Penningautomatförenings 

verksamhet och upplåning. 

I och med detta tillägg har hittills under år 1992 budgeterats 

73.912.675 mark. 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får 

landskapsstyrelsen vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga följande 

f Brslag till andra tillägg till enskilda 

årsstaten för landskapet Åland under år 

1992 samt bemyndiga landskapsstyrelsen 

att uppta för budgetens förverkligande 

erforderliga lån. 

Ma:riehamn den 17 september 1992 

V i c e 1 a n t r å d Harriet Lindeman 

Finanschef Dan E Eriksson 
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INKOMSTER 

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 

22, LANDSKAPSSTYRELSEN 

21. Rättshjälpsbyrån 
4. Diverse inkomster 18.000 

24. FINANSAVDELNINGENS FÖR.VALTNINGSOMRÅDE 

10. Budgetbyrån 
1. Avkastning av Ålands Penning-

automatförenings verksamhet 3.000.000 

14. LÄN 

02. UPPLÅNING 

04. övriga finansieringslån 

Inkomsternas totalbelopp 

2 2 • LANDSKAPSSTYREI.1SEN 

21. RÄTTSHJÄLPSBYRÅN 

01. Avlöningar (f) 

U T G I F T E R 

24. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÄDE 

10. BUDGETBYRÅN 

50. Bidrag ur penningautomatmedel (r-f} 
61. Stöd för elkraftsförsörjningen (f) 
86. Lån ur penningautomatmedel (r-f) 

26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRADE 

21. ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA 

26. Elevers reseersättningar 

Utgifternas totalbelopp 

3.018.000 

18.000 -----

18.000 

3.000.000 

3.000.000 

381.000 

381.000 

381.000 

3.399.000 

18.000 

18.000 

18.000 

3.366.000 

3.366.000 

3.000.000 
366.000 

15.000 

15.000 

15.000 

3.399.000 



12.22.21 

12.24.10 

14.02.04 
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DETALJMOTIVERING 
================ 

INKOMSTER 
-----~------------

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 
=~===========~=====~========== 

22. LANDSKAPSS~'YRELSEN 

~shjälpsbyrån 
4. Diverse inkomster 
18.000 

Se moment 22.21.01. 

(100) 

24. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

}2_udgetbyrån 
1. Avkastning av Ålands Penningautomatförenings verk
samhet 
·3:000.000 (21.000.000) 

Se allmänna motiveringen. 

14. LÄN 
======== 

02. UPPLÅNING 

övriga f inansieringslån 
381.000 (6.163.100; tb 878.000) 

Som balansering av denna tilläggsbudget föreslås ett 
tillägg om 381.000 mark. 



22.21.0l 

24.10.50 

24.10.61 

24.10.86 
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UTGIFTER 
:-::======= 

2 2 • LANDSKAPSSTYREI,SEN 
~=============~======= 

21 • RÄ'rTSHJÄLPSBYRÄN 

(329.000) 

På grund av en moderskapsledighet vid byrån erfordras 
under momentet ett tillägg om 18.000 mark för avlönings
kostnader för vikarie. 

Inkomsten av dagpenning har 
12.22.21.4. 

gottskri vits moment 

2 4. FINANS.i'WDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 
=====."::===:--======::::===:.:::=============:::::.::::::=====:--....: 
10. BUDGETBYRÅN 

Bidra~r penningautomatmedel (r-f) 
3.000.000 (11.500.000) 

Se allmänna motiveringen. 

Stöd för elkraftsförsörjningen (f) 
366.000 ( -

Momentet nytt. 

Pör att möjliggöra utbetalning av bidrag åt Ålands El
andelslag uppgAende till 100 % även för de delprojekt av 
förstärkningen av 10 kV-ledningsnätet i skärgårds
områdena som genomförts under år 1991 och 1992 föreslås 
ett tilläggsanslag om 366.000 mark att användas för den 
10 procents bidragsandel som enligt tidigare förfarande 
belastats enskilda medel. 

~_ur pennin~utomatmedel ( r-f) 
(9.500.000) 

Då behovet av lån för större idrotts- och sport
anläggningar inte uppgår till de 1. 500. 000 mark som 
anslagits i grundbudgeten föreslås att detta anslag även 
kan användas för att utges som lån för det gästhamns
proj ekt som Mariehamns Seglarförening r.f. genomför 
under år 1992. Lånet skulle utges genom Mariehamns stads 
förmedling och på stadens ansvar. 
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26. UTBILDNINGS.AVDELNINGENS FÖRVAL'I'NINGSOMRÅDE 
============================================== 
21, ÄLANDS FOLKHÖGSKOLA 

E3:evers reseersättningar 
15.000 (10.000; tb 10.000) 

Då antalet dagelever vid skolan ökat vid höstterminens 
början erfordras under momentet ett ytterligare tillägg 
om 15.000 mark för kostnader för elevernas avgiftsfria 
skolskjutsar. 


