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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y r e 1 -

s e s framställning till Ålands lands t ing med 

förslag till tredje tillägg till inkomst- och ut

giftsstaten för landskapet Ålands enskilda medel 

under å r 1962. 

Föreliggande budgetförslag balanserar på 20.757 . 831 gamla mark. På 

utgiftssidan har landskapsstyrelsen ansett det sakenligt att för år 

1962 · under VII:2, För utgifter i samband med den skattefinansiella ut

jämningen observera det vid den ordinarie utjämningen för år 1961 utom 

kolumn ställda beloppet 20.203.320 gmk. Av detta belopp utgöres 203.320 

mark av smärre poster, medan 20.000.000 mark avser det amorteringslån, 

som landskapsstyrelsen år 1961 utgav åt De gamlas hem i Jomala och som 

vid förenämnda utjämning icke kunnat godkännas, enär det beviljats på 

förmånligare villkor än vad i motsvarande fall tillämpats i Folkpension~ 

anstaltens lånegivning . Ärendet relaterades i landskapsstyrelsens fram

ställning m 45/1962 till Ålands landsting med förslag till andra till

lägg till ordinarie inkomst- och utgiftsstaten under år 1962, i v ilket 

förslag även upptogs ett anslag om 19 . 000.000 gmk under 11 Ht . III:7 

för att på godtagbara villkor utgivas ät De gamlas hem i stället för 

det utom kolumn ställda lånet , som landskapsstyrelsen var n ödsakad säga 

upp . 
Övriga utgifter föranledas av under året tillkomna behov, vilka när

mare framgå av detaljmotiveringen. 

På inkomstsidan har såsom större inkomstposter observerats , dels 

under 18 , Inkomster i samband med den skattefinansiella utjämningen, 

ett belopp om 1 . 429.417 mark , utgörande den på förenämnda amorterings

l ån under är 1961 inbetalade amorteringen , 1 . 000 . 000 mark , och räntan 

429.417 mark , vilka vid den skattefinansiella utjämningen för sagda 

år icke beaktats såsom inkomst till landskapets ordinarie medel, dels 

under 19, Återbetalning av vid den skattefinansiella utjämningen för 

år 1961 utom kolumn ställt amorteringslån för uppförande av kommunala 

vårdanstalter , 19.000.000 mark , utgörande kapitalet den 1 januari 1962 · 

av sagda lån , vilket landskapsstyrelsen 1 för att kunna balansera bud

geten , varit tvungen att indriva. 

Landskapsstyrelsen får vördsamt föreslå 

Mariehamn den 7 

att Landstinget ville. antaga följande tredje 

tillägg till inkomst- och utgiftsstaten för land

skapet Ålands enskilda medel under år 1962 . 
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,·.·. · I N K 0 M S T E R. 

--·-------·-·- · - ··· -- . - .. --. 

2. För.säljning'. ' av .virke frän '"' Y~ndskap~i~- :13k:cif~i' ; •.•••.•••• 328.414 

18. Inkomster i samband med .'. den skattefinansiella ·Jt;.: 
j ämningeri _ :· - : ~ •••••• ·· ~ --•.• ' ~ ~ - ~ ·• ~ - •••••••••••••••• ~- ~-~· •• ~ - . • • • • • • 1. 429. 417 

19. Åter betalning av vid -~en skattefinansiella ut jänt...:. · 

ningen för år 19?l_ytom kolumn ställt amorterings-

lån för uppförande av kommunala vårdanstalter •••.• 19.000.000 .,, · .. 

Summa inkomster gmk 20.757.831 

U T G I F T E R. 

I. Landskapets skogshushållning. 

1. Av löningar .............•......................... ...... 

2. F:Olkpe.nsions- och b&rnbi"dragsavgifter för skog...; 

vaktaren-arbetsledaren (förslagsanslag) ••••••••••••• 

7. Premier för skogsförsäkringar •••.•.••••.••••••..••• • •• 

8. Premier-·~ror -brandförsäkring av skogvaktarbostaden ••••• 

12 :- -~eparatron av< bostäder för skogsarbetare •••••.•••••••• 

Summä ITI kap• 101.433 

II. Undervisnings-) och --bildningsväsendet. 

A •. ,Ålands folkhögskola. 

3. Folkpensl.-'Oris- och barhbidragsavgifter (förslagsanslag) 

6. Expensmed91 ................. ~, , ........................ . 

A. Ålands folk!r~sln;t-a · · -s-umma 12?. 041 

·--s-urnrna-IT kap. i2 ·6-~-04-r ·, ·-·· 

. J : IV. Särskilda anslag. 

7. För syner ocn-:·ekonotniska besiktningar samt kommi tte

arvoden ·gällande landskapets egendomar .•••••••••••••• 

9. För lantmät-e-riförråt"tningar •••••••••••••••••••••••••••• 

Summa IV kap. 211.118 

V. Investeringlö;utgifter. .:: . 

· B; ,::Övri@ investeringsutgifter. 

5. Investeringar i egendomar ( försl·~g-s?::rrs-J::ag) •• ~ .·-:;- ~ •••••• 

B. Övriga investeringsut·gr;t;;t"er· ·summa 115. 919 

VII. Finansieringsutgifter. 

2. För utgifter i samband med den skattefinansiella ut-

86.000 

. !"" ': 

7.420 

2.7~,9 

1.260 

3.984 

57.349 

68.692 

- ·- -----····· · ··- · 
. · ·· ~ · 

27.025 

184.093 

115.919 

jämningen (reservations-förslagsanslag) ..••.••.•.••• 20.203.320 

Summa VII kap. 20.203.320 

Summa utgifter gmk 20.757.831 
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Försäljning av virke från landsk·apets skogar. 

Tillägg 328•414 gmk. 

Virkesförsäljningen har under år 1962 inbringat mera än tidi
gare beräknats. 

Inkomster i samband med den skattefinansiella utjämningen. Momentet 
1 ~ •! ~ .. , . 

nytt. 

Anslag 1.429.417 gmk • 
........... , .. .. .. 

Hänvisas till allmänna motiveringen. 

19. Återbetalnin~ :av vid d,9.n skattefinansiell,?..i utjämningen för år 1961 
utom kolumn .ställt aino~teringslån för u~pförande.., av kommunala vård

anstal ter • . M~mentet nytt. 

I: 8. -

I:12. 

1J: 3. 

Anslag 19.000.000 gmk. 

Hänvisas till allmänna motiveringen. 

UTGIFTER. 
I. ·· Landskapt3ts skogshushållning. 

i 

Avlöningar. 

Tillägg 86.QOO. grpk. Tillägget sammanhänger med de under år 1962 
inträffade justeringarna av löner och arvoden, för vilka redo-

' 
gjorts i tidiga~e budgetframställningar. 

Folkpensions- och barnbidragsavgifter för skogvaktaren-arbetsleda'

ren (förslagsanslag). 

Tillägg 7.420 gmk. 

Motivering som under föregående moment. 

Premier för skogsförsäkringar. 

Tillägg 2.769 gmk. 

Erfordras på grund av hi;ijda premier. 

Premier för brandförsäkringsavgiften för skogvaktarbostaden. 

Tillägg 1.260 gmk. 

Under året företogs justeringar av brandförsäkringsbeloppen för 

landskapets fastigheter, varför tillägget erfordras för täckande 

av de tillföljd därav höjda premieavgifterna. 

Reparation av bostäder för skogsarbetare. 

Tillägg 3.984 gmk. 
Föreslås, enär tidigare upptaget anslag om 100.000 gmk visat sig 

otillräckligt för de planerade och erforderliga reparationerna. 

II. Undervisnings- och bildningsväsendet. 

A. Ålands folkhögskola. 

Folkpensions- och barnbidragsavgifter (förslagsanslag). 
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II: 6. 

IV :7. 

IV:9. 

VII:2. 
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Tillägg 57.349 gmk. 

Motivering som under I:l. 

Expensmedel. 

Tillägg 68.692 gmk. 

Erforderligt tilläggsbelopp utgöres av kostnader för brandför

säkringspremier med motivering som under I:8. 

IV. Särskilda anslag. 

För syner och ekonomiska besiktningar samt kommittearvoden gäl

lande landskapets egendomar. 

Ti·llägg 27. 02 5 gmk. 

Erfordras på grund av ökat antal syner och förhöjda kommitte

arvoden. 

För lantmäteriförrättningar. Momentet nytt. 

Anslag 184.093 gmk. 

Under år 1962 har utförts lantmäteriförrättningar berörande 

landskapets lägenheter, bl . a. nyskifte vid Haga och vattenskifte 

vid Bomarsund, och de kostnader landskapet äger erlägga i sam

band med dessa lantmäteriförrättningar har tidigare icke förut

satts. 

V. Investeringsutgifter. 

B. Övriga investeringsutgifter. 

Investeringar i egendomarna (förslagsanslag) . 

Tillägg 115.919 gmk. 

95.000 gmk av erforderligt tillägg utgöres av ersättning för 

på Grelsby kungsgård uppförd AIV-silo , medan återstående belopp 

omfattar tilläggsavgifter för elströmsanslutningar. 

VII. Finansieringsutgifter. 
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För ut ifter i samband med den skattefinansiella ut "ämnin en 

Tillägg 20.203.320 gmk. 
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