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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till förs

ta tillägg till enskilda medels årsstat 

för landskapet Åland under år 1977. 

Till Landstinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning 

med förslag till första tillägg till enskilda årsstaten för år 1977. 

Tilläggsbudgeten föranleds av erforderliga tilläggsanslag för Ålands 

handelsläroverk på grund av överflyttningen till lokaliteter i 

Ålands lyceum och av utgifter för elevernas inkvarterings- och rese

kostnader. Utgifterna utgör tillsammans 94.250 mark och balanseras 

med inkomster från ökat landskapsunderstöd och inbetalningar från 

kommunerna. För inkomsterna har härutöver någon detaljmotivering 

inte ansetts nödvändig. 

Med hänvisning till ovanstående och budgetförslagets detaljmoti

vering får landskapsstyrelsen vördsamt föreslå 

Mariehamn den 6 april 1977. 

L a n t r å d 

Finanschef 

att Landstinget måtte antaga föl

jande förslag till första tillägg till 

enskilda årsstaten för år 1977 samt 

bemyndiga landskapsstyrelsen att upp

taga för budgetens förverkligande er

forderliga lån. 
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I N K O M S T E R ================== 

16. UTBILDNINGSAVDELNINGENs FÖRVALTNINGsOMRÅDE ============================================== 
22. ÅLANDS HANDELsLÄROVERK 

04. Bidrag ur ordinarie medel 

10. Kommunernas andel i driftskostnaderna 

Inkomsternas totalbelopp 94.250 

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

~g~=~r~~k~~~~gg~~~~k~~~g~~g=~~~~~kr~~~gg~~~~~ 
22. ÅLANDS HANDELsLÄROVERK 

19. Annonser och tryckningskostnader 

21. Undervisningsmateriel och bibliotek 

26. Elevernas inkvarterings- och resekost

nader (f) 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

70. Anskaffning av inventarier 

Utgifternas totalbelopp 94.250 
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UTGIFTER =============== 

26. UTBILDNINGSAVDELNINGENs FÖRVALTNINGsOMRÅDE ============================================== 
22. ÅLANDS HANDELSLÄROVERK 

Annonser och tryckningskostnader. 

800 (4.5oo) 

För särskilda tryckningskostnader föreslås ett 

tillägg om 800 mark. 

Undervisningsmateriel och bibliotek. 

700 (9.500) 

68 

För att möjliggöra en intensivkurs i användningen 

av telexapparat för eleverna i institutsavdelningens 

II och III klass samt handelsskolavdelningens II 

klass föreslås 700 mark. 

Elevernas inkvarterings- och resekostnader (f). (Momen

tet nytt) 

77.000 ( - ) 

Enligt lagen om främjande av yrkesutbildningen inom 

utvecklingsområdena FFS 641/75 och statsrådets beslut 

angående anordnande av fri inkvartering och fri tran

sport till skolan för elever vid yrkesläroanstalter 

inom utvecklingsområdena tillkommer eleverna vid de 

kommunala yrkesundervisningsanstalterna inom utveck

lingsområdena under vissa förutsättningar fri in

kvartering eller fri transport till skolan. 

Landskapsstyrelsen föreslår att enahanda förmåner 

skulle tillkomma eleverna vid Ålands handelsläroverk 

och föreslår för de utgifter som föranleds härav 

gällande tiden 1.8.1976- 31.7.1977 77.000 mark. 

Förmånerna föreslås utgå enligt samma grunder och 

förutsättningar som i riket. Föreslås att för den 

händelse ifrågavarande ersättningar fortsättnings

vis utbetalas i riket även under tiden 1.8.- 31.12. 
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1977 skulle motsvarande ersättningar utan sär

skilt bemyndigande få utbetalas även vid Ålands 

handelsläroverk. 

Övriga konsumtionsutgifter. 

750 (3.500) 

För kostnader för telefonanslutning och anskaff

ning av kontorsmateriel föreslås 750 mark. 

Anskaffning av maskiner och inventarier. 

15.000 (21.350) 

För anskaffning av 20 st skrivmaskinsbord, möbler 

till lärarrum och förvaringsboxar för lärarnas 

skolböcker och -material föreslås 15.000 mark. 

Arrskaffningarna föranleds av skolans överflyttande 

till lokaliteter i Ålands lyceum. Skolan har tidi

gare utnyttjat yrkesskolans utrustning, som skall 

återställas. 

o 9 


