
1978-79 Lt - Ls framst. nr 52-I tb EM 1979. 

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till till-

lägg till enskilda årsstaten för land-

skapet Åland under år 1979. 

Till Landstinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning 

med förslag till första tilläggsbudget för enskilda medel för 

år 1979. 

Tillägget föranleds av anslag för understödjande av 

Kumlinge läkemedelsförråd. 

Tilläggsbudgeten balanserar på en slutsumma av 7.000 mark. 

Landskapsstyrelsen hänvisar i övrigt till detaljmotiveringen 

och föreslår 

att Landstinget måtte antaga följande 

förslag till 't:illägg till enskil-

da årsstaten för landskapet Åland under 

år 1979 samt bemyndiga landskapsstyrel-

sen att upptaga för budgetens förverkli-

gande erforderliga lån. 

Mariehamn, den 2 maj 1979. 
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I N K 0 M S T E R ================= 

i~~=~~~~~gr~~=~x=~~~~~~~=~~r~~ 
25. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVALT

NINGSOMRÅDE 

20. Byrån för hälso- och sjukvårdsärenden 

J. Bidrag för Kumlinge läkemedels-
förråd 7.000 

Inkomsternas totalbelopp 

7.000 

UTGIFTER =============== 

NINGSOMRÅDE =========== 
20. BYRÅN FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSÄRENDEN 

7.000 

52. Landskapsunderstöd för Kumlinge läke
medelsförråd 

Utgifternas totalbelopp 

7.000 

7.000 

7.000 

7.000 

7.000 
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12.25.20 

25.20.52 
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I N K 0 M S T E R ================== 

J~~=~~~~gI~~=~X=~~~~~~~=~~I~~ 
25. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖR

VALTNINGSOMRÅDE 

Byrån för hälso- och sjukvårdsärenden. 

3. Bidrag för Kumlinge läkemedelsförråd. (Undermomentet 
nytt) 7.000 ( - ) 

Beloppet avser ordinarie medels bidrag för Kum

linge läkemedelsförråd. Summan är densamma som 

under en följd av år godkänts i avräkningarna så

som bidrag för förrådet. 

UTGIFTER =============== 

NINGSOMRÅDE =========== 
20. BYRÅN FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSÄRENDEN 

Landskapsunderstöd för Kumlinge läkemedelsförråd. 

7.000 

I 1979 0 ars 

(15.000) 

enskilda årsstat upptogs medel för bidrag 

åt läkemedelsförrådet för tiden fram till den 31 au-

gusti 1979. 

I anledning av uttalandena i finansutskottets be

tänkande nr 2/1978-79 meddelar landskapsstyrelsen 

att den väntade rikslagen om skärgården ännu inte 

kommit, varför bidrag icke kan ges med stöd av lag. 

I fråga om penningautomatmedels användning förut

sätter detta ett landstingsbesltit i samband med bud

get. - · 

Med_ hänsyn till de uttalanden som gjorts i lands

tinget och det faktum att läkemedelsförrådet börjat 
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utnyttjas mer av skärgårdsbefolkningen och års

underskottet icke beräknas stiga föreslår land

skapsstyrelsen ett tilläggsanslag om 7.000 mark, 

vilket möjliggör bidrag för driften till 1979 års 

utgång. Därmed skulle bidraget för år 1979 bli 

maximalt 22.000 mark. 

På inkomstsidan har beräknats i bidrag 7.000 mark 

ur ordinarie medel. 


