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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 
till Landstinget med ändring av för
slaget till ordinarie årsstat för 

landskapet Åland under år 1984. 

I landskapsstyrelsens framställning till Landstinget med förslag till 

ordinarie årsstat för år 1984 föreslås under moment 25.06.30 "Land

skapsandel till kommunerna för driftskostnader för sociala tjänster 

( f) " . 11. 340 . 000 mo rk . 

Då det visat sig att vid beräkningen av momentets slutsumma genom ett 
förbiseende det belopp som erfordras för landskapsandelar för ålder

domshemmens driftskostnader,i enlighet med landstingets beslut om an
tagande av landskapslag om planering och landskapsstöd inom social-

och hälsovården,beklagligtvis inte medräknats, föreslår landskapsstyrelsen 

att under ifrågavarande moment i stället skulle upptas 15. 106.000 

mark med av detaljmotiveringen framgående motivering. 

Med hänvisning till ovanstående får landskapsstyrelsen vördsamt före~ 

slå 

Mariehamn, den 19 december 1983. 

L a n t r å d 

Finanschef 

att Landstinget vid antagandet 
av ordinarie årsstat för år 1984 

måtte beakta följande ändring till 

framställning nr 6/1983~84. 

Folke Woivalin 

Dan E Eriksson 



Ursprungligt förslag Ändrat förslag 

Avdelning 14. 

14 FINANSIERINGSINKOMSTER ========================== 
01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGS-

INKOMSTER 325.531.759 

03, Förskott p& statsanslag för 
skattefinansiell utjämning 325.511.759 

Inkomsternas totalbelopp 391.902.673 

Huvudtitel 25. 

25 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS-====================================== 
~~~~~~I~!~~Q~~~~~ 

06, AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA 
TJÄNSTER 12.340.000 

30. Landskapsandel till kommun
erna för driftskostnader för 
sociala tjänster (f) 11.340.000 

Utgifternas totalbelopp 391.902.673 

329.297.759 

329.277.759 

395.668.673 

16. 106.000 

15. 106.000 

395.668.673 
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25.06.30 Landskapsandel till kommunerna för driftskostnader för 
sociala tjänster ( f). 

15. 106.000 (+ 15. 106.000) 
Anslaget avser utgifter föranledda av landstingets be

slut om antagande av landskapslag om planering och land

skapss töd inom social- och hälsovården i enlighet med 

den omfattning verksamheten har i slutet av år 1983. 
Därtill får högst 12 nya tjänster godkännas som berättig

ande till landskapsandel. 

Anslag för motsvarande ändamål anvisades i 1983 års års
stat under moment: 

25,02,50 Egentlig vård 

25.03,31 Landskapsandel och -understöd för barndag

vård (f) 

25,03.33 Landskapsunderstöd för barn- och ungdoms
vård och -fostran (f) 

25.04.30 Landskapsandel och -understöd för hemvårds
verksamhet (f) 

25.04.32 Landskapsandelar och -understöd för vård av 
psykiskt utvecklingsstörda (f) 

25,04,34 Landskapsandel åt kommunerna för vården av 

missbrukare av rusmedel (f) 

Från och med år 1984 utgår landskapsandel även för ålder
domshemmens driftskostnader och socialkansliernas personal
och administrationskostnader, 

Se även allmänna motiveringen. 
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