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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLL-

NING till Landstinget med förslag 

till första tillägg till enskilda 

årsstaten för landskapet Aland 

under år 1987. 

Till Landstinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning med 

förslag till första tilläggsbudget för enskilda medel för år 

1987. 

Förskotterande av kostnadsandelar i renoveringe~ av sana~orie~ 

~yggnaden~ 

Med hänvisning till förslaget till första tillägg till ordinarie 

årsstat för år 1987 föreslår landskapsstyrelsen i föreliggande 

förslag till tillägg till enskild årsstat för år 1987 att 

enskilda medel i första hand övertar kommunernas betalningsan

delar i renoveringen av sanatoriebyggnaden. Kommunerna skulle 

enligt förslaget inbetala sina andelar, som totalt beräknas uppgå 

till ca 4.300.000 mark, under åren 1989~1997. För de senarelagda 

betalningarna skulle debiteras en ränta uppg nde till 6,5 % 

årlig ränta. Det genom arrangemanget komna underskottet i 

enskilda medel föreslås täckt genom lån ur penningautomatrnedel 

med motsvarande ränta och lånetiden anpassad så att lånet lyftes 

under åren 1987-1988 och amorteras varefter kommunernas inbetal

ningar inkommer. Då behovet av inbetalningarna till ordinarie 

medel med beaktande av hur renoveringsarbetena kan beräknas 

framskrida kalkyleras till ca 2.300.000 mark föreslås att i denna 

tilläggsbudget upptas anslag till denna del, medan resterande del 

upptas i enskilda årsstaten för år 1988. 

I den enskilda årsstaten för innevarande år intogs som beräknad 

fördelningsbar avkastning av penningautornatmedel ett belopp om 

11.400.000 mark. På basen av preliminära bokslutsuppgifter 

konstaterar landskapsstyrelsen att den beräknade avkastningen kan 

justeras till 13.700.000 mark. Denna förhöjning föresl~r land

skapsstyrelsen upptagen som tillägg under moment 12.24.10.1. 
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Motsvarande anslag föreslås upptaget under moment 24.10.86 att 

användas som lån till enskilda medel. 

Landskapsstyrelsen konstaterar att den ovan föreslagna finansie-

ringslösningen inte kommer att inkräkta på tilldelningen av 

-penningautomatmedel för de traditionella bidragsmottagarna vare 

sig under detta år - behövliga anslag finns redan budgeterade -

eller under nästa år. Landskapsstyrelsen anser det även med 

beaktande av storleken på tillskottet i den beräknade avkast

ningen riktigt att underställa beloppet budgetbehandling redan 

detta år och ej som enligt gällande praxis först nästa år. 

Tilläggsbudgeten balanserar på en slutsumma om 4.600.000 mark. 

Landskapsstyrelsen hänvisar i Bvrigt till detaljmotiveringen och 

föreslår 

Mariehamn, den 14 april 1987. 

L a n t r å a 

Finanschef 

att Landstinget måtte antaga 

följande förslag till första 

tillägg till enskilda årsstaten fBr 

landskapet Aland under år 1987 samt 

bemyndiga landskapsstyrelsen att 

upptaga för budgetens förverklig

ande erforderliga lån. 

Folke Woivalin 

Dan E Eriksson 



I N K 0 M S T E R 

120 INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 

24. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

10. Budgetbyrån 

14" LAN 

1. Avkastning av Ålands penning

automatförenings verksamhet 

02. UPPLÅNING 

04. övriga finansieringslån 

2 300 0 0 

2.300.000 

Inkomsternas totalbelopp 

4.600.000 

U T G I F T E R 

24. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅ.DE 

10. BUDGETBYRAN 

86. Lån ur penningautomatmedel (r-f) 

25. SOCIAL~ OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS

OMRADE 

20. BYRÅN FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSÄRENDEN 

62. Kostnadsandelar för Alands centralsana

toriums grundf5rbättringskostnader {f) 

Utgifternas totalbelopp 

2.300. 

2.300.000 

2.300.000 

2.300 000 

2.300.000 

2.300.000 

2.300.000 

2.300.000 

2.300.000 

2.300.000 

2.300.000 
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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 

24. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

Budgetbyrån 

1. Avkastning av Ålands Penningautomatförenings 

verksamhet. 

2.300.000 

Se allmänna motiveringen. 

14. LAN 

02. UPPLÅNING 

övriga finansieringslån. 

2.300.000 

(11.400.000) 

(2.440.600) 

Med hänvisning till allmänna motiveringen föreslås ett 

tillägg om 2.300.000 mark. 

U T G I F T E R 

24. FINA,NSAVDEJ.,,NINGENS FÖRVALTNINGSOMRADE 

10. BUDGETBYRÅN 

Penningautornatmedlens fördelning 

Landskapsstyrelsen har utgående från landstingets be

handling av enskilda budgeten 1987, beslutat föreslå 
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att de principer som redovisades i förslaget till 

enskilda budget i huvudsak skall läggas som grund för 

den framtida rnedelsfördelningen. 

Landskapsstyrelsen föreslår således att fördelnings

principerna skall vara följande från och med fördel~ 

ningen 1988: 

Fördelningsprinciperr.@_ 

1. Bidragen 

Medel till traditionell verksamhet för de ideella 

organisationerna bör, som tidigare, 

första hand. Deras användning av medel 

fortlöpande granskas. Möjliglheterna 

garanteras i 

kommer dock att 

att ordna ökad 

finansiering via den ordinarie årsstaten kommer att 

särskilt uppmärksammas. 

2. Låneverksamheten 

Låneverksamheten föreslås få en större andel av de 

tillbudsstående medlen. Det huvudsakliga skälet till 

att lånesidan skulle utökas är att de framtida 

bidragen till de ideella organisationerna skulle kunna 

garanteras genom avkastningen från låneverksamheten 

även om PAF:s egentliga verksamhet i övrigt skulle få 

vidkännas ett större bakslag något år. 

För att uppnå den 

och lån bör ca 

föreslagna balansen mellan bidrag 

50 % av de tillbudsstående medlen 

beviljas i lån. Räntan på samtliga lån föreslås i 

fortsättningen fastställda till 6,5 %. 

De exakta beloppen inom de f5reslagna procentramarna 

kan fastställas i samband med budgetbehandlingen år 
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från år där även aktuella ansökningar om lån och 
bidrag kan beaktas. 

Ramarna för fördelningen 

De tillbudsstående medlen fördelas enligt följande: 

50 % i bidrag 

50 % i lån 

Fördelningen av bidragsramen 

De ideella samfunden tilldelas ca 60 % av de tillbuds-

stående bidragsmedlen i enlighet med de närmare 

föreskrifter som ges i motiveringarna till landskapets 

enskilda årsstat. 

De ideella samfunden föreslås 

indelade i följande huvudsektorer: 

- främjande av folkhälsan 

- stödjande av barnskyddet 

fortsättningsvis 

- stödjande av psykiskt utvecklingsstörda, invalidvår-

den, syn- och hörselskadade, social verksamhet 

- stödjande av åldringsvården 

- utvecklande av ungdomsfostran 

- räddande av människoliv 

- understöd för semesterverksamhet 

- övriga och till landskapsstyrelsens disposition. 

Arlig specifikation av ovannämnda sektorer görs i 

samband med förslaget till årsstaten. 

I bidrag för särskilt allmännyttiga ändamål bör 

beviljas ca 40 % av de tillbudsstående bidragsmedlen i 



enlighet med de närmare föreskrifter som ges i 

motiveringarna till landskapets enskilda årsstat. 

Nedan nämnda procenter är angivna i procent av den 

andel (d.v.s. ca 40 %) av de tillbudsstående medel som 

enligt förslaget bör beviljas i bidrag för särskilt 

allmännyttiga ändamål 

- ungdomsverksamheten (idrotts- och kulturanslag för 

juniorverksamhet enligt särskilda regler och 

fördelade lika d.v.s 20 % för idrott och 20 % för 

kultur) 

- åldringsvården och social verksamhet (35 %) 

- till landskapsstyrelsens disposition och f5r allmän 

finansiering (25 %). 

Årlig specifikation görs i samband med förslaget till 

årsstaten. 

Lån åt ideella samfund och lån för i årsstaten 

~~~UL~~~~-tj~~~U~L 

J~~~~~~~~~~~~00®· 

ändamål och till 

Såsom lån skulle således enligt detta förslag utges 50 

% av de medel som står till förfogande. 

Procenttalen nedan är angivna i procent av de till

budsstående lånemedlen. 

- hälso- och sjukvården och social verksamhet (40 %) 

- idrottsanläggningar (20 %) 

- kulturanläggningar (20 %) 

till kulturanläggning räknas inte i detta sammanhang 

ungdornslokalerna. F5r ungdomslokalerna skulle det i 

motsats till övriga anläggningar fortsättningsvis 

utgå bidrag med högst 50 % av investeringens 

totalbelopp 

- till landskapsstyrelsens disposition och allmän 

finansiering (20 %) 
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Specifikation görs årligen i samband med förslaget 

till årsstaten. Medlen som ställs till landskapsstyr

elsens disposition och allmän finansiering kan även 

användas till långivning för aktivitetsfrämjande 

projekt vars ändamål på sikt är att säkerställa 

fortsatta höga avkastningar från föreningens spelverk

samhet. 

4. Lån för i årsstaten särskilt angivet allmän!:lY.:t.tigt 

ändamål (2.300.000). 

Lån till enskilda medel 2.300.000 

Se allmänna motiveringen. 

2.300.000 

========= 

Lån ur penningautomatrnedel (r-f). 

2.300.000 (4.390.000) 

Med hänvisning till kapitelmotiveringen föreslås ett 

tillägg om 2.300.000 mark. 

25c SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS

OMRADE 

20. BYRÅN FÖR HÄLSO- OCH SJUKVARDSÄRENDEN 

Kostnadsandelar för Alands centralsanatoriums 91J:lnq

förbättrings~ostnader (f). 

2.300.000 ( - ) 

För täckande av enskilda medels beräknade andel i 

kostnader för grundförbättring av Ålands centralsana-

torium såsom av allmänna motiveringen framgår, 

föreslås 2,300.000 mark, 


