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LANDSK.APSSTYRELSENS FRAMST.ÄLLN!NG till 

Landstinget med förslag till andra tillägg 

till inkomst- och utgiftsstaten för landska- I 
pets enskilda medel under år 1973. I 

Föreliggande tillägg förorsakas främst av budgeteringen a'V"- medel 

för täclcaDde av de utgifter som av Ålandsdelegatio1feri ställts utom 

kolumn för åren 1970 och 1971. Dessa utgifter har balanserats med lån 

och ;redan beaktats vid beräkningen av den brist som ~ antecknats- i en

*ilda medels årsstat för år 1974 under momentet 6 Ht~L:l. 
För inkomsterna har särskild motivering inte anse.tt;s nödvändig. 

Landskapsstyrelsen hänvisar till detaljmotiveringen och föreslår 

att Lands:t;inget måtte. antaga följande 

förslag till andra tillägg till inkomst

och utgiftsstaten för~ landskapets enskilda 

medel under år 1973, samt: bemyndiga land

skapsstyrelsen att upp-taga för årsstatens 

förverkligande erforderl.iga lån. 

Mariehamn, den 3 december 1973. 
På la.lldskapsstyrelsens vägnar: 

Lantråd 

Finanschef 



-2-

INKOMSTER. 
I. Skogs- och lanthushållningen. 
-----------------------------------~---------------------~--

Arrendeavgifter .. o • •••• o. o •••• o ••••••••••••••••••• 

Summa I kap. 15.000 

x~_öv~~~~=~~~~~~~g~~ 
Räntor och diverse inkomster ••.•••.••••.••••••..• 

Fin an si ering slån •.•.••.••.•...•.•••••••.••.•..... 

Summa V kap.166.550 

Summa inkomster mk 
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15.000 

20.000 

146.550 

181.550 
-----------------------------------------~-------------------------------

UTGIFTER. 

~-gu~~~~j~J~==~~g~~~=ggg=J~~~g~~g~~~~~g~~~· 
I. . Skog shus hållningen • 

• Till landskapsstyrelsens disposition för landskapets 

skog shushållning ............ ~ o •••••• o ••••• o o •••• 

Summa I kap. 50 

Summa 1 Huvudtiteln 50 

3 ggx~g~~j~l~==~~J~~~=ggg=~~g~x~~g~g~j=~ggkg1g 
lillJ?e~~j~~= 
I. Kostnadsandelar oGh upderstödsanslag. 

- ·-· u; . . .. '· ,.,,, .. 

50 

Fcr reservering av platsandelar i anatal_.:l:le:r. och kost;nader 

för specialvård (reservationsans1ag) •. • . . . • • • • . . 20.000 

Summa -I Rap-. 2 a. ooo 
Summa 3 Huvudtiteln 20.000 

2-H.m::yg~1~~1~~-~~glf~~f_9Y_R12f!g§2._~g~f · 
~--------------------------------------

II. Regionplanerin&. 

Planeringsbyr_ån. 

·.• Di""'"erse utgi· f ter ,y J •o•teee11tfJO"'•••••••••••o•••••••eoeo9 

Summa II kap. 1.500 
Su:rrrma 5 Huvudtiteln 1.500 

§._~ltYgg~i1§lE~-l1~§~~i~E~~g§~~g~f~§~. 
".!"""'!!"-~~r""'!"I'""!"""'""".'"----~--~~~---""""!--------~-.:-~-="~~·~ 

+ , A v;r~~nin g s,,,. och lån eut gj_f te ;i:i. 
För utgifter i smnb and med den skatte finansiella ut jäm~ 
ningen (reservations-för slagsanslag) 

Summa I kap. 160.000 
Summa 6 Huvudtiteln 160.000 

1.500 

160.000 

~~~~~~~~~~~~--~-----""-
Summa utgifter mk 181.~50 
=================================~=== 
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DeJ~~~~~~~~~~~e · 
UT GIF T'.ER • 

1 Huvudtiteln ._Skogs- och la:n thushållningen . 

.L_Skogs~Ushållningen. 

245 

Ht. I~ 12. Till landskaps styrelsens dispc:rni tion för landskapets skogs

hus.hållning. 

Tillägg 50 mark. 

Momentet har belastats med socialskyddsavgifterna för erlagt 

arvode för uppgörande av skogshushållningsplan. 

3 g~~~~~~~~:=g~~~~~=~~g=~j~~~Ig=~~~=~g~~~~~=~RRe~!~~~· 
I. Kostnadsa:ndelar och understödsansla_g. 

För reservering av platsandelar i anstalter och kostnader 

för specialvård (r). 

Tillägg 20.000 mark. 

Motiveras av att vårdkostnaderna för kommunernas patienter 

i Kårkulla stigit. Kostnaderna indrives av kommunerna följa:a

de år och gottslcrives berört inkomstmoment. 

5 g~J~~J~J~~~~=~Jp~~~~I=~~=g~g~~~=~g~~~~ 
Il. Regionplanering. 

~laneringsbyrån~ 

Ht.II:8.Diverse utgifter. 

Till-ä~· 1~500 mar]f. 

U"j;g:kfter:ha berälrngs på basen EJ.Y bi ttil,ls bokför(la utgifter 

på mqn1en tei:;. 

6 g~~~~J~~~~~~=~~~~g~~~I~~3~~~P~~~~~· 
I. Avräknings- och låneutgifter. 

För utgifter i samband med den skattefinansiella utjämningel! 

(r-f). 

Tillägg 160.000 ~ark. 

För utgifter i samband :med den skatte finansiella ut järnningen 

fanns vid årsskiftet 1972-73 reserverat 5 3. 811 mark. I av

räkningarna för år 1970 ställdes 195"162 mark utom kolumn 

och för år 1971 142.165 mark. Med beaktande av tidigare bud

geterade medel under år 1973 100.000 mark och den nya lagänd

ring rörande fördelning av anläggnings- och driftskostnaderna 

för Ålands centralsjukhus, som innebär att en reglering av 

kommunernas kostnadsandelar skall ske sedan avräkning verk

ställts, har behovet tw tilläggsanslag beräknats till 

160.000 


