
1980-81 Lt - Ls framst. nr 43-II tb EM 1981. 

LAf\DSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till 

Landstinget med förslag till andra tillägg 

till enskilda årsstaten f~r landskapet Åland 

under år 1981. 

Till Landstinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning med 

förslag till andra tilläggsbudget för enskilda medel för 8r 1981. 

Tillägget om totalt 301.850 mark föranleds bl.a. av att projekte

ringen och ombyggnaden av köksutrymmena vid Ålands folkhögskola 

blir dyrare än beräknat. 

Landskapsstyrelsen hänvisar till detaljmotiveringen och föreslår 

att Landstinget måtte antaga följan

de förslag till andra tillägg till en

skilda årsstaten för landskapet Åland 

under år 1981 och bemyndiga landskaps

styrelsen att upptaga för budgetens för

verkligande erforderliga lån. 

Mariehamn, den 3 september 1981. 

L a n t r å d Folke Woivalin 

Tf Finanschef Dan Eriksson 



I N K 0 M S T E R ================= 

J~==!~~Q~~I~~=~~=~~~~~~=~~J~~ 
22. LAt\DSKAPSSTYRELSEN 

21. Rättshjälpsbyrån 
3. Ersättning av enskilda 17.850 

17.850 

26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 
22. Ålands handelsläroverk 

11_,__b~~ 
-----~-

1. Bidrag ur ordinarie medel 

2. Kommunernas andel i drifts
kostnaderna 

02. UPPLÅNING 
01. Lån för ombyggnad av folkhögskolan 

40.000 

24.000 
64.000 

Inkomsternas totalbelopp 

301.850 

U T G I F T E R =============== 

~~==~~~~~~~~~I~~~~§~~ 
21. RÄTTSHJÄLPSBYRÅN 

21. Kostnader för handr~ckning 

29. Övriga konsumtionsutgifter (f) 

70. Anskaffning av inventarier 

~l=~gQ 
17,850 
oo==~~ 

17.850 

64,000 
-.=~=--~ 

64.000 

ffQ_,_QQQ -------
220.000 
220.000 

lZ_,_~QQ ------
17.850 
~-----

1.500 
14.500 

·1.850 
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21 . ÅLAl'DS FOU<l-:ÖGSKOLA 

74. Projektering och ombyggnad av köksutrymmen 

76. Utbyggnad av Ålands folkh~gskola 

22. ALAt'{)S HAWELSLÄROVERK 

01. Avlöningar (f) 

19. Annonser och tryckningskostnader 

27. Elevernas resekostnader (f) 

70. Anskaffning av maskiner och inventarier 

Utgifternas totalbelopp 

301. 850 

220.000 
200,000 

20,000 

64"000 
~-~___.,...._== 

14,000 

5,000 

30.000 

15.000 



22.21.2·1 

22. 21. 29 

22.21.70 

26.21. 74 

Detal1'motiverinn 
=====-=========~ 

~§==~~~~~~~~~rx~~b~~~ 
21. RÄTTSHJÄLPSBYRÅf\l 

Kostnader för_ handräcknin~ 

1, 500 ( 2 . 000) 

P& grund av ~kade kostnader f~r handrcickning till 

andra rättshjälpsbyr&er f~r åländska klienters ~renclen 

erfordras ett· till~gg om 1.500 mark. 

konsumtionsu f 

14.500 (13.000) 

Tillägget avser bl.a. förhandsbetalningar för klienters 

handlingar, vilka motsvaras av inkomster under moment 

12.22.21.3 samt kostnader för upprätthållande av ett 

klientarkiv. 

Anskaffning av inventarier, 

1.850 (l.500) 
För inköp av ett låsbart skåp och en kontorsstol före

slås l.850 mark. 

~g==~r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~Q~~~~r~~~~g~~~~ 
21. ÄLAf\DS FOLKHÖGSKOLA 
Projektering och ombyggnad av köksutrymmen. 

200.000 (20.000; tb 500.000) 

Sedan anbud inkommit har det visat sig att budgeterade 

medel ej förslår. Entreprenaderna uppgår till totalt 

618.835 mark och fördelar sig enligt fHljande: 

Byggnadstekniska arbeten 356.000,-
El-tekniska arbeten 155.835,-
VS-tekniska arbeten 107.0001 -

618.8351-
Därtill kommer kostnade:c för konsulter, tilläggsarbeten, 

ritni m.m , vil sammanlagt uppg8r till cirka 

100.000 mark vca de totala kostnaderna f~r projektets 

genomförande stiger till 720.000 mark. Sålunda erfordras 



26,21.76 

\ 
I 

26.22,01 

26.22. 19 

26.22.27 

26.22.70 

-· 5 -

ett tilläggsanslag om 200.000 mark. 

Utbyggnad av Åland_s ,-t~,l~ht?_gsko~la, (Momentet nytt) 
20.000 ( - ) 

För utbetalning av inneh&llen del av slutrat erfordras 

20.000 mark. 

22. ÅLAf\DS HAM)ELSLÄROVERK 

Avlöningar~lih 

14.000 (706.932) 
För att nå en temporär lösning på rektorsfrågan tills 

det frågan slutligt utretts, föreslår landskapsstyrelsen 

att ett tillHggsanslag om 14.000 mark upptas för att möj

liggöra avlönande av en rektor i löneklass C 60 och med 
8 veckotimmars undervisningsskyldighet. 

Annon~er och tryckningskostnader, 

5.000 (8,000) 

Tillägget föranleds av extra kostnader i samband med ut

annonsering av timlHrartjänster inför skolstarten 1981. 

Elevernas resekostnader (f). 
30.000 (30.000) 

Under momentet erfordras ett tillHggsanslag om 30.000 mark. 

Anskaffning av maskiner och inventarier. 

15,000 (27.000) 
F~r anskaffning av minidatorutrustning f~resl&s ett an

slag om 15,000 murk. Anskaffningen leder till minskade 

utgifter p8 moment 26.22.22. 


