
1974-75 Lt. Ls r ramst . nr J4. 

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till tredje 

tillägg till enskilda medels årsstat för 

landskapet Åland under år 1974. 

Till Landstinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning med 

förslag till tredje tilläggsbudget för år 1974. 

I denna tilläggsbudget föreslås tilläggsanslag om sammanlagt 

120 .755 mark. 

Utgifterna hänför sig till största delen ' till mindre överskrid

ningar av anslag. 

I samband med bokslutet för år 1974 kommer en utgiftsrest 99.000 

mark från år 1969 avseende "Investeringar för skapande av nya arbets

platser" att indragas. I tilläggsbudget under år 1975 avser landskaps

styrelsen att komma med förslag om hur de medel skall användas som 

därmed frigöres. 

Med hänvisning till ovanstående och detaljmotiveringen får land

skapsstyrelsen vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga följande 

förslag till tredje tillägg till enskil

da medels årsstat för landskapet Åland 

under år 1974. 

Mariehamn, den 19 mars 1975. 

På landskapsstyrelsens vägnar: 

L a n t r å d 

Finanschef 
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I N K 0 M S T E R. 

~~=~~gEg;=ggg=~gg~gggg~~~g~gE~g~ 

Försäljning av virke från landskapets skogar 

Avgifter för jaktkort ••••••••••••••••••••••• 

Summa I kap. 25.477 

~~~=~gg~~~~gg~gEg;=ggg=g~~gg~gEg~~g~gg~~~ 

Inkomster från Ålands folkhögskola•••••••••••••••• 

Bidrag ur ordinarie medel för Ålands handelsskola 

Summa II kap. 33.410 

~~~~=~~~gg;=ggg=gjg~~~~g~g~ 

Kommunernas andel i Ålands centralsjukhus' om- och till-

byggnad •................................................ 

Summa III kap. 6.868 

Räntor ............. 
Avkortningar ••••• 

Summa IV kap. 14.ooo 

~~=~~~~Eg=~g~g~g~~~~ 
Räntor och diverse inkomster 

Statsanslag för politisk information 

Summa V kap. 41.000 

15.655 

9.822 

5.000 

28.410 

6.868 

7.000 

7.000 

16.000 

25.000 
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U T G I F T E R. 

I. Skogshushållningen. 

8. Underhåll och bränsle för skogvaktarbostaden och arbetar-

barack ( förslagsanslag) • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . • . • • • • • • • • • • 781 

9. Skatter för landskapets skogar (förslagsanslag) 

Summa I kap. 2.871 

II. Jaktvården. 

......... 

2. Till landskapsstyrelsens disposition (reservations-för-

slagsanslag) ........................................... . 

Summa II kap. 9.822 

Summa 1 Huvudtiteln 12.693 

I. Ålands folkhögskola. 

2. Städning •............................................... 

4. Värme, elström och vatten (förslagsanslag) •••••••.••.••• 

6. Diverse utgifter ....................................... . 

9. Underhåll av byggnader och gårdsplan 

Summa I kap. 26.728 

.................... 

II. Ålands handelsskola. 

1. Avlöningar: (förslagsanslag) •••••••••••••••••••••••••••• 

2. Hyror samt andel i med Ålands yrkesskola gemensamma 

driftskostnader (förslagsanslag) •••••••••.•••.•••••••••• 

6. Socialskyddsavgifter (förslagsanslag) 

Summa II kap. 37.302 

Summa 2 Huvudtiteln 64.030 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

I. Kostnadsandelar och understödsanslag. 

4. Kostnadsandelar för Ålands centralsjukhus' om- och till-

byggnad •...................... · · · · · · · · · · · · • · · · · • · · · · • • • · 

Summa I kap. 6.868 

Summa 3 Huvudtiteln 6.868 

2.090 

9.822 

1. 310 

13.736 

1.687 

9.995 

21.640 

13.736 

1.926 

6.868 
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I. Understöd och investeringar. 

1. Räntegottgörelse för investeringskrediter (reservations-

anslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 

Summa I kap. 500 

Summa 4 Huvudtiteln 500 

I. Särskilda anslag. 

1. Till landstingspresidiets disposition 

2. För oförutsedda utgifter till landskapsstyrelsens dispo-

803 

si tion .................................. ., . . . . . . . . . . . . . . . 375 

3. Socialskyddsavgifter (förslagsanslag) ••...............•• 102 

6. Understödjande av politisk information (reservationsan-

slag) 

Summa I kap. 26.280 

II. Regionplanering. 

Pl~n~rin~sEå~el• 

1. Arvoden, resekostnader och dagtraktamenten 

3. Avgift till Centralförbundet för regionplanering 

11. Socialskyddsavgifter ................................... . 

Summa II kap. 1.726 

Summa 5 Huvudtiteln 28.006 

I. Avräknings- och låneutgifter. 

3. Ränteutgifter för av landskapet upptagna finansierings-

lån ( förslagsanslag) •.........................•.....•••. 

S. Indragning av inkomstrester •.....•.............•.......• 

Summa I kap. 8.658 

Summa 6 Huvudtiteln 8.658 

25.000 

1.347 

299 

80 

5.690 

2.968 



I: 1 • -
I:4. -

II:2. 

II:J. 

III:2. 

IV: 1. 

IV:2. 
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I N K 0 M S T E R. 

Försäljning av virke från landskapets skogar. 

Tillägg 15.655 mark. 

Tillägget föranleds av merinkomster av virkesförsäljning. 

Avgifter för jaktkort. 

Tillägg 9.822 mark. 

I inkomster av avgifter för jaktkort har influtit mer än be

räknat. Inkomsterna skall användas till utgifter för jakt

vård. (Jmfr moment 1 Ht.II:2). 

~~~=~gg~~~~gg~g~g;=ggg=~~~gg~g~g~~g~gg~~~ 

Inkomster från Ålands folkhögskola. 

Tillägg 5.000 mark. 

Inkomsterna har stigit mer än beräknat bl.a. på grund av 

höjda hyresersättningar för bostäder. 

Bidrag ur ordinarie medel för Ålands handelsskola. 

Tillägg 28.410 mark. 

Inkomsten hänför sig till lagstadgat bidrag. 

~~~~=~~~gg;=ggg=gJg~~~~g~g~ 

Kommunernas andel i Ålands centralsjukhus' om- och till

byggnad. 

Tillägg 6.868 mark. 

Under momentet har år 1974 influtit 6.868 mark. (Jmfr 

3 Ht.I:4). 

Räntor. 

Tillägg 7.000 mark. 

Ränteinkomsterna har stigit mer än beräknat. 

Avkortningar. 

Tillägg 7.000 mark. 

Avkortningarna har ökat mer än beräknat. 



V: 1 • -

v:4. -

1 Ht.I:8. 

1 Ht.I:9. 

---------------------------------------------7"! !""!""'Il 
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Räntor och diverse inkomster. 

Tillägg 16.000 mark. 

De ökade ränteinkomsterna kommer från förmedlade bostads-

lån. 

Statsanslag för politisk information. (Momentet nytt) 

Inkomst 25.000 mark. 

Jmfr motiveringen till 5 Ht.I:6. 

U T G I F T E R. 

J=~g~g~~~~~g~=§~g§~;=g~~=~gg~~g~~~~~g~g§~g~ 

I. Skogshushållningen. 

Underhåll och bränsle för skogyaktarbostaden och arbetar

barack (f). 

Tillägg 781 mark. 

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar. 

Skatter för landskapets skogar (f). 

Tillägg 2.090 mark. 

Ökningen föranleds av höjda beskattningsgrunder. 

II. Jaktvården. 

1 Ht.II:2. Till landskapsstyrelsens disposition (r-f). 

2 Ht.I:2. 

2 Ht.I:4. 

Tillägg 9.822 mark. 

Under avdelningen I:4 inflytande inkomster skall användas 

för jaktvård. 

I. Ålands folkhögskola. 

Städning. 

Tillägg 1.310 mark. 

Tillägget föranleds av allmänna kostnadsstegringar. 

Värme, elström och vatten (f). 

Tillägg 13.736 mark. 

Tillägget föranleds av att bränslekostnaderna och avgif

terna för elström och vatten stigit mer än beräknat på 

grund av prishöjningar. 



2 Ht.I:6. 

2 Ht.I:9. 
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Diverse utgifter. 

Tillägg 1.687 mark. 

Tillägget föranleds av allmänna kostnadsstegringar. 

Underhåll av byggnader och gårdsplan. 

Tillägg 9.995 mark. 

De budgeterade medlen för utförandet av de reparationer 

som förutsatts i årsstaten för år 1974 blev otillräckliga 

bl.a. på grund av den stora kostnadsstegringen inom bygg

nadsbranschen. 

II. Ålands handelsskola. 

2 Ht.II:1. Avlöningar (f). 

Tillägg 21.640 mark. 

Från höstterminen 1974 införde handelsskolan en nivågruppe

rad undervisning i klass I, vilket innebar att undervis

ningen i språk och matematik uppdelades i två grupper, en 

på handelsskolenivå och en på institutsnivå med mellan

skola/grundskola som grund. Detta innebar bl.a. att under

visningstimmarnas antal ökades med 21 för vilket kostna

derna beräknades till 12.600 mark. Stegringen i övrigt 

hänför sig till allmänna lönestegringar. 

2 Ht.II:2. Hyror samt andel i med Ålands yrkesskola gemensamma drifts

kostnader (f). 

2 Ht.II:6. 

3 Ht.I:4. 

Tillägg 13.736 mark. 

Handelsskolans andel av berörda kostnader har stigit på 

grund av allmänna kostnadsstegringar. 

Socialskyddsavgifter (f). 

Tillägg 1.926 mark. 

Utgiften är lagstadgad och utgår i förhållande till utbe

talade löner. 

~=~g~gg~~~~~~~=~~~gg;=g~~=gJg~~~~g=gg~~=gg~~g~g=ggg; 

§'~!~~~~ 

I. Kostnadsandelar och understöds.anslag. 

Kostnadsandelar för Ålands centralsjukhus' om- och till

byggnad. 

Tillägg 6.868 mark. 

Det belopp som influtit bland inkomsterna på momentet 

III:2 skall utbetalas till ordinarie medel. 



4 Ht.I:1. 

5 Ht.I:1. 

5 Ht.I:2. 

5 Ht.I:3. 

5 Ht.I:6. 
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I. Understöd och investeringar. 

Räntegottgörelse för investeringskrediter (r). 

Tillägg 500 mark. 

Tidigare reserverade medel har icke helt täckt årets behov 

av räntegottgörelser. 

I. Särskilda anslag. 

Till landstingspresidiets disposition. 

Tillägg 803 mark. 

Ett tillägg om 803 mark erfordras. 

För oförutsedda utgifter till landskapsstyrelsens dispo-

sition. 

Tillägg 375 mark. 

Grundanslaget 1.000 mark har icke täckt 1974 års anslags

behov. 

Socialskyddsavgifter (f). 

Tillägg 102 mark. 

Lagstadgad utgift. 

Understödjande av politisk information (r). (Momentet nytt) 

Anslag 25.000 mark. 

Anslaget som tidigare har upptagits i andra tillägget till 

ordinarie årsstaten för år 1974 föreslås i likhet med 

1975 års anslag överfört till enskilda årsstaten. 

Den politiskt sammansatta arbetsgrupp som enligt lands

tingets intentioner utarbetat förslag till grunder för 

anslagets disposition har enhälligt stannat för att ansla

get skulle fördelas så att 20 % därav först avdelas att 

fördelas lika mellan de vid senaste landstingsval 

företrädda politiska fraktionerna (valförbunden) jämte 

valorganisationen Åländsk Samling medan återstoden för

delas mellan de olika fraktionerna i förhållande till det 

antal röster vederbörande organisation erhållit vid 

sagda val. 

Med politiska fraktioner avses i detta sammanhang de inom 

valorganisationen Åländsk Samlings ram uppträdande Lands-
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bygdens och skärgårdens valförbund, Frisinnad samverkan, 

Ålands socialdemokrater och Åländsk liberal samling samt 

de övriga Allmänna valförbundet och Åländsk vänster, 

d.v.s. de i landstingsvalet 1971 uppträdande fraktionerna. 

Arbetsgruppen föreslår att den föreslagna fördelningsgrun

den skulle på grund av det förestående landstingsvalet 

inskränka sig till anslagen för år 1974 och 1975. 

Landskapsstyrelsen omfattar arbetsgruppens förslag till 

fördelning och anser att medlen skulle få användas för 

bl.a. följande ändamål: 

- utgivning av handlingsprogram, valmanifest och liknande 

tryckalster; 

- utgivning av informationsblad; 

- information i tidningspressen; 

- utgivning av allmän presentation av det politiska livet 
0 0 

pa Aland. 

II. Regionplanering. 

El~n~rin~sEåde!• 

S Ht.II:1. Arvoden, resekostnader och dagtraktamenten. 

Tillägg 1. 347 mark. 

Tillägget f'öranleds av under året höjda grunder för samman

trädesarvoden och resekostnader. 

S Ht.II:J. Avgift till Centralförbundet för regionplanering. 

Tillägg 299 mark. 

Tillägget föranleds av höjd avgift. 

El~n~rin~s2yråg. 

S Ht.II:11.Socialskyddsavgifter. 

Tillägg 80 mark. 

Föranleds av ökad löneutgift. 

I. Avräknings- och låneutgifter. 

6 Ht.I:J. Ränteutgifter för av landskapet upptagna finansierings

lån (f). 

Tillägg S.690 mark. 

Den ökade ränteutgiften motsvaras på inkomstsidan (IV:1) 

av ökade ränteintäkter. 
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6 Ht . I : 5 . Indragning av inkomstrester . (Momentet nytt) 

Anslag 2 . 968 mark . 

Anslaget föranleds av avskrivning av de skattrester 

rörande landskapsskatt som preskriberats . 

[: 


