
Nr 49/1972. 
Ålands landskam:isty:r;:else§ framställ

ning till Ålands landsting med förslag 
till andra tillägg till inkomst- och 
utgiftsstaten för landskapets enskilda 
medel under är 1972. 

Sedan landskapsstyrelsen förelade landstinget framställning 
med förslag till första tillägg till enskilda medels årsstat för 
1972 har under året uppkommit ytterligare behov, som erfordrar 
tilläggsbudgetering. 

Föreliggande budgetförslag omfattar utgifter om sammanlagt 
16.250 mark. 

Ålandsdelegationens beslut angående avräkningen för år 1970 
har av Republikens President återförvisats till Ålandsdelegationen 
för omprövning av ställningstagandet angående fär javgif terna på 
m/s Kökar. Avräkningen kommer därmed att draga över nyåret och 
föranleder i denna tilläggsbudget inga speciella anslag. Beträf
fande finansieringen av det utom kolumn ställda beloppet hänvisas 
därför i detta skede till landskapsstyrelsens framställning med 
förslag till årsstat för enskilda medel under år 1973 (Nr 40/1972). 

Föreliggande förslag har kunnat balanseras med inkomster, som 
influtit på vissa inkomstmoment utöver vad som tidigare förut
satts och ytterligare lån har sålunda icke behövt upptagas för 
balanseringen av denna tilläggsbudget. Inkomstsidan har icke an
setts erfordra ytterligare motivering medan utgifterna närmare 
beröres nedan under detaljmotiveringen. 

Vid löneuppgörelsen under år 1972 har även för enskilda medel 
vissa gropjusteringar vidtagits, som tidigare icke förelagts 
landstinget. Dessa justeringar avser följande tjänstemän 

Mom. Benämni:i:ig Nuv. lk Ny lk Dat.:, _, 

1 Ht I:I Skogvaktare A 21 A 22 1.11.-72 
II: 1 Jaktvårdskonsulent (!) A 20 A 22 i. i 1. -72 

2 Ht I: 1 Föreståndare A 26 A 27+1 1.8.-72 

Handarbetslärarinna A 18 A 19 1.8.--72 

Språklärare A 22 A 24 1. 8. -72 

Justeringarna för folkhögskolan föran1edes av att sko1an nu 
permanent arbetar med två årskurser och därmed är jämförbar med 
folkal-cademierna. :Dessutom har, likaså enligt yrkesutbildnings
styrelsens normer, god...~änts att yngre lektor vid handelsskolan 
som innehar ekonomikandidatexamen erhåller 2 löneklasserns förhöj-· 
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ning. Ovanstående justeringar kan genomföras genom utnyttjande 
av de disponibla anslagen för lönejusteringar varför några 
speciella tilläggsanslag icke upptagits nedan i sifferstaten. 

Hänvisande till ovanstående får landskapsstyrelsen vördsamt 
föreslå 

att Landstinget måtte antaga föl
jande förslag till andra tillägg till 
inkomst- och utgiftsstaten för land
skapets enskilda medel under år 1972 
samt bemyndiga landskapsstyrelsen att 
upptaga för - årsstatens förverkligande 
erforderliga lån. 

Mariehamn~ den 18 december 1972. 

På landskapsstyrelsens vägnar: 

~~ ffiL~~-
A1arik H~;rom-7m, _____ 

Landskapskamrer ~_,) 

enrik Gu~n 
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INKOMSTER 

..L___§_!fogs- och lanthushållningen. 
1. Försäljning av virke från landskapets skogar ....•.. 

Summa I kap. 5.400 
II. Undervisnings- och bildningsväsendet. 

2. Inkomster vid Ålands folkhögskola ............•..... 
Summa II kap. 10.850 

Summa inkomster mk 

537 

5.400 

10. 85 0 

16.250 
============================= 

UTGIFTER 

l=~~xg~~~~~~~==g~g~~;=~~~=1gg~~~~~~11~~g~~~· 
I. Skogshushållningeg. 

10. Skatter för landskapets skogar (förslagsanslag) 
Summa I kap. 5.400 

Summa ' 1 Huvudtiteln 5.400 

~=~gx~~~~~~~~==~~~~~x~~~~~9~;=g~g=g~1~~~g~~x~~~~~~~
r. Ålands folkhögskol~. 

1. Avlöningar: 
4. Värme, lyse och vatten (förslagsanslag) •••••• 0 ••••• 

6. Diverse utgifter .... o •• " ••• ~ •••• Q •••• °" • " •• Q o ••••••• 

14. Anskaffande av inventarier och utrustning till Ålands 
f o llchög slc o la ............. ~ ........... o ••••••••••••• 

Summa I kap. 10.500 
Summa 2 Huvudtiteln 10.500 

~=~~xg~~~~~~~==~~~~f~~~=gx=g1~~~g~=~g~~~-
L. Särskilda anslag. 

2. För oförutsedda utgifter till landskapsstyrelsens dis-
position ••O•oo•••••••••••••••••••••••••••••••ooo••• 

Summa I kap. 50 
II. Regionplanering. 
Planeringsbyrån. 

5.400 

2.000 
2.300 

6.200 

50 

7. Hyra, lyse och städning ... ...... ...... .. ........... 300 
Summa II kap. 300 

Summa 5 Huvudtiteln 350 

Surmna utgifter mk 16.250 
=========================== 
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~~~~~J~g~l~~~l~~ 
U t g i f t e !. 

l=~~~~~~~~~~~~=~~~g~:=~~~=;~~~~~~~~;;~~~g~~· 
I. Skogshushållningen. 

538 

1 ..... Ht I U.Q Skatter för landskapets skogar (fL. 

2 Ht I:_i 

2 gt I:6 
Wf ,.,, /. -~· , •. . : ! 

Tillägg 5.400 mark. 
Skatten för landskapets skogar har vid den senaste be
skattningen stigit utöver tidigare beräknat belopp.1 

§=~~~~~~l~~~~==~~g~~~~~~l~~~;=gg~=gl~g~~~~~%~~~~g~~· 
I. Ålands folkhögskola. 

Y.§d:me 2 l;zse ,?Oh vatten (fl. 
Tillägg 2. 000 mark~ 

Kostnaderna för bränsle och elström har ökat utöver tidi~ 
~ ,, ~ '. 

gare föruts~tt pelQpp, 
Pive~se u~gifter. 

Tillägg 2.300 mark. 
Genom tillkomsten av den andra årskursen har tidigare an
slag visat sig för lågt budgeterat. 

2 Ht I: 14 .Ansä;affaride av inventarie.r. och anläggningar till Ålands 
f olkhögskog. (Rubriken ändrad) 

1.._Ht I:2 

·Tillägg 6.200 mark. 
Såväl pumpen i skolans bergborrbrunn som cirkulations
pumpen för värmeledningssystemet har under året konsta
terats vara utslitna och därför utbytts. Likaså har motorn 
i köksfläkten förnyats. Kostnaderna härför jämte förnyelse 
av stigarledningar erfordrar ett tillägg om 6.200 mark. 

5 Huvudtiteln. Utgifter av blandad natur. 
======================================== 

J, Särskilda ansl§:.g_. 

För oförutsedda utgifter till landskapsstyrelsens disp~
si tion. 
Tillägg 50 mark. 
Motiveras av kostnader i samband med särskilda uppvaktningar. 

II. Regionplaneri~. 
5 Ht II:7 Hyra, lyse och städning.Planeringsbyrån. 

Tillägg 300 mar~. 
Motiveras av att hyran i byråns nya lokaliteter är något 
högre än för de tidigare utrymmena. 


