
FINANSUTSKOTTETS BE1.,ÄNKANDE 
Tredje tilläggsbudget för ordinarie årsstaten för år 1992 

1992-93 
Fr m· 10 

---------------

SAMMANFATINJNG 

Landskapsstyrelsens förslag 
Landskapsstyrelsen föreslår att för landskapet Åland antas ett tredje tillägg till ordinarie 
årsstaten för år 1992 uppgående till 4. 711.000 mark. 

Utskottets förslag 
Utskottet föreslår att vissa anslag höjs med sammanlagt 3.130.000 mark så att en 
tilläggsbudget om totalt 7.841.000 mark god1dinns. 

UTSK01TETS SYNPUNKTER 

Detaljmotivering 

14 avd. 

14.01.03 

25.Ht 

25.05.30 

25.05.31 

INKOMSTER 

01. AVRÄKNINGS·· OCH FINANSIERINGSINKOMSTER 

Förskott p.å_statsansl!ULför sl@t.tefinansiell utjämning ( + 3. 130.000) 
De av utskottet på utgiftssidan föreslagna ändringarna på inkomstsidan 
har under detta moment justerats med beaktande härav. 

05. KOMMUNALT UTKOMSTSKYDD OCH STÖD FÖR VÅRD AV 

BARN I HEMMET 

Landskapsandel för_ kommunalt utkomstslcy_dd _(E) ( + 200.000) 
Eftersom det kommit till finansutskottets kännedom att kostnaderna för 
det kommunala utkomstskyddet ökat snabbare än beräknat så att 
ytterligare 200.000 mark kommer att erfordras för år 1992 föreslår 
finansutskottet att totalt 700.000 mark upptas under momentet. 

Landska.ruandel för stöd för vård av barn i hemmet (1'1 (+ 2.930.000) 
Eftersom det kommit till finansutskottets kännedom att utgifterna för 
landskapsandelar på grund av stöd för vård av barn i hemmet under år 



1992 ökat snabbare än beräknat föreslår finansutskottet att ett anslag om 

totalt 4.730.000 mark upptas under momentet. 

ÄRENDETS BEHANDLING 

Landstinget har den 21 december 1992 inbegärt finansutskottets yttrande över 

framställningen. 

Utskottet har i ärendet hört finanschefen Dan E.Eriksson. 

I ärendets avgörande behandling har ordföranden Magnus Lundberg, viceordföranden 
Tuominen, ledamöterna Gunnar Lundberg och Sjölund samt ersättaren Sjöblom 
deltagit. 

UTSKOTI'ETS FÖRSLAG 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

INKOMSTER 

Avdelning 14. 

14, FINANSIERINGSINKOMSTER 
01. A VRÄKl'IlNGS- OCH FINANSIER1NGSINKOMSTER 

03. Förskott på statsanslag för skattefinansiell utjämning 

Inkomsternas totalbelopp 

att landstinget godkänner land

skapsstyrelsens förslag till tredje 
tillägg till ordinarie årsstaten för 

landskapet Åland under år 1992 
med följande ändringar 

Landskaps

styrelsens 
förslag 

4.581.000 

4.58-1.000 
4.581.000 

4.711.000 

Finans~ 

utskottets 
förslag 

7.711.000 

L._711.000 

7.711.000 

7.841.000 
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UTGIFI'ER 

Huvudtitel 25 

25. SOCIAL- OCH HÄLSO V ÅRDSA VDELNINGENS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

05. KOMMUNALT UTKOMSTSKYDD OCH STÖD FÖR 

V ARD AV BARN I HEMMET 

30. Landska.psandel för kommunalt utkomstskydd (F) 

31. Landskapsandel för stöd för vård av barn i hemmet (F) 

Utgifternas totalbelopp 

Mariehamn <len 29 december 1992 

På finansutskottets vägnar: 

Ordförande Magnus Lundberg 

Sekreterare Elisabeth Naucler 

5.540.000 8.670.000 

2.3Q.O.OOQ 5.43_0.00Q 
500.000 700.000 

1.800.000 4.730.000 

4.711.000 7.841.000 


