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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 l andsting med 

,;förslag till första tillägg till inkomst- och 

utgiftsstaten för landskapet Ålands enskilda me

del under år 1962. 

Föreliggande förslag balanserar på 300.000 mark och upptager p å 

utg iftssidan endast en post under II:28t Ålands centralbibJ,iotek. 

Landskapsstyrelsen får vördsamt förBslät 

att Landstinget ville antaga följande första 

tillägg till inkomst- och utgiftsst a ten för l and

skapet Ålands enskilda medel under år 1962. 

Mariehamn den 14 mars 1962. 

På landskaps~~~ar: 

Lantråd ~Johansson~ 

INKOMSTER. 

1. Beräknad behållning från år 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.000 

Summa i nkomster mk 300 . 000 
============================= 

UTGIFTER. 

II. Undervisnings- och bildningsväsendet. 

D. Särskilda bildningsanordningar. 

29 . Ålands cen tralbibliotek ••..•.•• , .•••..•.••••••••••. 300.000 

Summa II kap. 300 .000 

Summa utgifter mk 300.000 
============================ 

Detaljmotivering. 

INKOMSTER . 

Beräknad behå llning fr å n år 1961. 
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1..!. Förhandsvis kan redan konstateras att enskilda budgeten för 

r1~2s. 

~r 1961 kommer att visa större behå llning än beräknat , varför den 

balanserats genom att öka anslaget med 300.000 mark. 

UTGIFTER. 

II. Undervisnings- och bildningsväsendet. 

Ålands centralbibliotek. 

Tillägg 300.000 .mark. Anslaget för centralbiblioteket minska

des i budgeten för år 1962 med 311.000 mark jämfört med tidigare 

år. Anledningen härtill var att den nya bibliotekslagen väntades 

träda i kraft under året, varigenom för ett landskapsbibliotek 

hade kunnat påräknas ett bidrag om cirka 3.150.000 mark ur ordi

narie medel. Då emellertid det i lagen avsedda landskapsbibliote

ket icke utan vidare kan övertaga centralbiblioteket och därmed 

sammanhängande uppgifter och verkställigheten av den nya biblio

tekslagen och en eventuell omorganisation kan väntas draga ut på 

tiden föreslås upptagande av anslag för bestridande av central

bibliotekets l öpande utgifter under innevarande år. I det före

slagna tillägget om 300.000 mark har utelämnats medel f ör inköp 

av böcker. I å rsutgifterna ingår bl.a. 260.000 mk för löner, ar

voden och folkpensionspremier, 10.000 mk för inbindning av böcker 

och 72.000 mk för hyra. 


