
il 

tiU fj 

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till 
Landstinget med förslag till fjärde till

lägg till ordinarie årsstaten för landska

pet Åland under &r 1981. 

ti t överlömnas landskapsstyrelsens framställning med förslag 

t.illäggsbudget för år 1981, 

18s b1,a, 

ingor 

sioner 

fastigheters uppvärmning. 

inrymmer utgifter om sammanlagt 2,581.000 mark. Inkoms

till röntor och amorteringar på utgivna l&n, 

l och med denna tillHggsbudget utgör totalbeloppet av budgeterade och 

an 296,276.227 mark, 

sning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskaps

styrelsen vördsamt föres!& 

Moriehamn, 4 mars 1982, 

V 1 c e l a n t r å d 

s 

att Landstinget måtte antaga följande 

förslag till fjärde tillägg till ordinarie 

årsstaten för landskapet Åland under år 

1981. 

Ragnar Erlandsson 

Dan Eriksson 
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Inkomsternas totalbelopp 

2,581.000 

=~=I=~=~=~=I=~=~ 
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01 • LANDSTINGSMÄNNEN 

0 L Arvoden ( f) 

Huvudtitel 22 

~~~=~~~~~~hg~Ir~~~~~~ 
03, PLANERI~~SRÅDET OCH PLANERINGSBYRÅN 

. Sommant sarvoden (f) 

ELSENS ÖVRIGA UTGIFTER 
08, Kommitt~er och sakkunniga (f) 

~:!:~~J:!:ggg 

781,000 

781,000 

1.800.000 

1,800,000 

JQ~=~QQ 
104, 900 

104. 900 

f 1.!.lQQ 
-----~ 

6.900 
6,900 

l7,200 

17.200 
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SDISTRIKT 
(f) 

s- och underh&llskostnader fBr polis-
( f) 

av isens n~rradionHt (r) 

Administrativ~ ~~ 

21, Tj 

INFORMATIONSVERKSAMHET 
s utbj.ldning ( f) 

konsumtionsutgifter 

. SJÄLVSTYRELSGÅRDEN OCH LAt\DSKAPSMUSEET 
tighetens uppvärmning (f) 

23. ÅLA!'VS TURISTHOTELL 
01, Avlöningar (f) 

10. Fastighetens uppvärmning (f) 

OCH RÄDDNINGSVÄSEt\DET 
70. Inrättande av alarmcentral (r) 

74, Till- och ombyggnad av fastighet till alarmcentral 
och brandstation (r) 

PERSONALUTGIFTER 
, Pensioner (f) 

iga s svtgi ( f) 

sonalä:renden 

269,800 

267,800 

2,000 

7.400 
5,900 

l, 500 

25, 100 

25' 100 

103. 100 

20.000 

83, 100 

14 l. 400 

141.400 

686,900 
~.-.~~-

527.600 

122.500 
36.800 
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24. FINANSAVDELNI~~ENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 
~~~~~~~~~~~~~~=~~~~====~~==~====~=======~ 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE UTGIFTER 
grundade utgifter, vilka icke ~r upptagna 

s om kilda poster i budgeten (f) 
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25" SOCIAL~ OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVAL.TNINGSOMRÄDE ========================================================= 
so~ och 

CENTRAL SJUKHUS 
0 { .[;) 

\ I 

( f) 

12. TUBERKULOSBYRÅ 
01c Avlöningar (f) 

!h'r§n för livsmedelshygien 

20" KOMMUNAL HÄLSO~ OCH VETERINÄRVÅRD 
01. Avlön (f) 

30, Landskapsandel för avlönande av hälsoinspektörer(f) 

. landskapsunderstöd för kommunalveterinärers av
löningar (f) 
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A~J:m~i!i1C! byrån och sko!~ 

" ÅLAf\DS 

01, ingar ( f) 

ionsutgiftcr 

z.?.~QQ -----
7,900 

7,900 

§~2~.QQQ 
--~----

801.800 
619.000 

182.800 

~ 
18 .700 

34.500 ---
4.900 

15.500 

14. 100 

l§Z~lQQ 
--~--.~-

41 900 
141. 900 

6.400 
6,400 

20,200 
20,200 



50, LAf\DSKAPSARKIVVERKSAMHETEN 
01. AvlHningar (f) 
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27 NÄRINGSAVDELNI~~ENS FÖRVALTNINGSOMRÄDE ========================================== 
01. CENTRAL.FÖRVALTNING 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

Jo 

T 

s testödsl (f) 

GARD 

s ift (f) 

3, Dj urfodc::;.r 
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01. CENTRALFÖRV/l,LT~lING 

sor ( ) 

, Till landskapss 

01, ingar (f) 

Utgif 

lsens disposition 

totalbelopp 

2. 581.000 

19.000 

19.000 

18.600 

18. 600 

ll~=~QQ 
9,300 

9.300 

69, wo ------
69' 100 

19.90Q 
19,900 

19.000 
19.000 

Ql~QQQ 
---~---

25~00 

23,400 
2.400 

25.200 

25.200 



Ol 

1 stid 

Ti 
h li ts. 

rnomen 

I 

Ti 

Til 

s av 

( L 100,000) 

t antalet utskottssammantrHden utom 

beräknc1t, 

OCH PLANERINGSBYRÄN 

( '000) 

av att fler sammantröden ön beröknat 

ÖVRIGA UTGIFTER 

( 100,000; tb 35.000) 

ytterligare ett tillHgg om 17.200 

( 6' '· 1 ) 
av justeringar 1 anstHllningsvillkoren, 
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Ti 
högre 

1 

Til 

(Rubriken ~ndrad) 

ändrat till reservat scms 

OCH INFORMATIONSVERl<SAMHET 

av att resekostnaderna Bkat mer ~n be-

(9,000) 

inom landskapet medfBr-

' OCH LAt\OSKAPSMUSEET 

(225.000) 
frHmst av att museibyggnaden fHrorsakat 

än beräknat, 

TURISTHOTELL 

s av Jus r i ans .llkoren, 

f 

,000) 

t t av energi uster under ombygg-

O\/ r~::.1 s 



s 

To 

RÄDDNINGSVÄSEf\VET 

t ti 

... ' 
t J. 

(Rubriken ändrad) 

(200,000) 
reservc1t ion scm s 

och ombyggnaden uppgår till 

varav 924.900 mark hönf~r sig till entrepre

mark till konsultarvoden och övriga 

s 900.000 mark varf~r under 
momentet er s ett llHgg om 141.400 mark. 

Til 
av 

36.800 

PERSONALUTGIFTER 

( 9 ,770 . 000 ) 

leds av Bkat antal pensioner och justeringar 

( L 130.000) 

inrymmer lagstadgade familjepensioner. 

( 418. 000) 

tet inrymmer lagstadgade utgi enligt KAPL. 

TNINGSOMRP.DE FÖRDELADE UTGIFTER 

såsom sör~ 

stijmp skattelagen uppbärs fr,o.m. 

JBS Jes- o underh&l1ningstill-
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Ti 

Til 

r· . l. t 

sen av tidigare ut s ttebil j etter 

. Under momentet erfordras med an

ett till~ggsanslag om 7.900 mark. 

so- och s ukv8rdsHrenden 

( 15. 1 A95) 

av JUS i anstHllningsvillkoren. 

,000) 

s .a. av utgifter f~r den nyinröttade 

(193,406) 
s av justeringar i anstöllningsvillkoren. 

20. KOMMUNAL HÄLSO~ OCH VETERINÄRVÅRD 

(50.000) 

1 s av JUs ,l ans J.ningsvi1lko:ren. 

töre:r .f 

Ti1 s av ati· slu et fBr 8r 1980 blev 
'~ l .• 

lönejus nga:r. 



s av tim- och Bvertimsarvoden st till 

t p& grund av utBkat eleven 

( ,000) 

momen er ett tillHgg om 6.400 mark. 

,01 

20.200 (159.208) 
föranleds bl.a, av avlönande av vikarie under 

50. LAl\IDSKAPSARKIVVERKSAMHETEN 

18,600 (55,000) 

momentet erfordras ett till~gg om 18.600 mark. 

OL 

.01. 
(110. 

..... 0 ... 

~lll ' }_ t av al kos s 



J_()rdbruksbyrån 

11. ANNAT Ul'DERSTÖDJANDE AV LANTBRUf<ET 

lantbrukets tödslån f 

(350,000; tb 115.000) 
• •• ~ t"' I f"' 1 O b' • 1 · d O 1981 1ng av ran1es oa ·ar _an evi.Ja e ar 

&tgått 534.100 mark erfordras ett tillägg om 

12. FÖRSÖKSVERKSAMHETEN 

(120.000) 

av att utgifterna för tijckdikning, 

analyser stigit mer än beräknat. 

13. S~(OLLÄGENHETEN JOMALA GÅRD 

s drift f 

19,000 (370,400) 

Under momen t erfordras ett tillägg om 19.000 mark. 

~~~=r~~~~~~~~~~~~~~~=~2~~~~I~~~~~~~~~~ 
01, CEMTRALFÖRVALTNING 

Resor f 

23.400 
llägget förcm 

2.400 

25. 

Ti1 

( 165,000) 

av stegrade resekostnader och -ers~ttningar. 

. .)., ' 
SJ. !..1011 

(15.000) 

ett tillägg om 2.400 mark. 

( 110, 907) 

av justeringar i anst~llningsvillkoren. 


