FRAMSTÄLLNING till

LA~VSKt-\PSSTYR

Landstinget med

f~rslag

till tredje till-

lHgg till enskilda &rsstaten
pet Åland under &r

Ti

~mnas

t

rsJag till t

Ti

f~r

landska-

1.

landskapsstyrelsens frams

lning med

Je tillijggsbudget f~r enskilda medel för 8r 1981,

balanserar p8 en slutsumma av 322,535 mark,
till inkomsterna har inte

rskilt motiverats, d& inkoms-

av momentrubrikerna,
styrelsen hanvisar i övrigt till detaljmotiveringen och

lår
att Landstinget måtte antaga följande
förslag till tredje tillägg till enskilda årsstaten för landskapet Åland under

år 1981,

Mariehomn, den 4 mars 1982,

V1 c e l a n

s

t r

8 d

Ragnar Erlandsson

Dan Eriksson

12. INl<OMSTER AV BLANDAD NATUR
==============================

&gQ~~~~

U\NDSKAPSSTYRELSEN

33.000

21.

33,000

t.tshjälpsby:rån
sHttning av enskilda

33.000
33,000

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

60. 175
60, 175
~

f o:rdon

1. Skrotningsavgifter

-~~"

60.175
60. 175

UTBILDNINGSl\VDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

36.600

21 . .~lands folkhögskola

34, 000

8, Diverse inkomster

34.000
34,000

22. Ålands handelslöroverk

2,600

2. Kommunernas andel i driftskostnader

2.600
2,600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

121,000

30. Skogsbruksbyr&n
1, Försäljning av virke

120,000
120.000
120.000

60, MiljBv&rdsbyr8n

2. Donationer och

1.000
bidra~

för vin-

terutfodring av rovfagel

01. RÄNTEINKOMSTER

1.000
LOOO

71, 760

71'7$0

Inkomsternas totalbelopp
322,535
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21. RÄTTSHJÄLPSBYRÅN
21. Kostnader f5r

handr~ckning

~~==~~~~~I~~~~k~~~~~~~=[~~~~~I~!~~2~~~~~
MOTORFORDONSBYRÅN

3.500
3.500

2Q.,JZ2
................
._....,,,,,_

. Överföring till skrotbilsfond

60 75
60. 175

~=b~~~~~9~~~~l~g~~~=~~~~~~!~I~~~2~~~~

1Z1.._fQQ

20.

RÄKENSKAPSBYR~N

. Fdreg&ende 8rs brist

-~,.,_----~

171. 260
171.260
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11
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21. ÅLA!\DS FOLKHÖGSKOLA

36.600
36,600

10. Byggnadernas drift (f)

22, ÅLANDS HAflDELSLÄROVERI<
08. Direktionsarvoden (f)

23. iJiLANDS SO°"IMARUNIVERSITET
10. Lokalutgifter

27. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
~=~~==~========~====~=~===~=~============~

, JORDBRUKSBYRÅN
74. Investeringar i egendomarna (r)

. SKOGSBRUKSBYRÅN
13. Reparation och underh811 av skogvaktarbostaden
och arbetarbarack
20. Resor

. MILJÖVÅRDSBYRÅN
27. Vinterutfodring av rovf&gel (r)
Utgifternas totalbelopp 322.535

2.600
2.600
2. 100
2. 100
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40.000
40,000
5,300

1.700

3.600
1.000
1.000

~~==k~~~~~~~~~r~~~~~~~
21. RÄTTSHJÄLPSBYRÅN
.2

2l

(2.000; tb 1,500)
momentet erfordras ytterligare 3.500 mark.

~Q~=~~~§k!~~~~~~~~~~=~~~~~~r~~~~g~~~~~
40, MOTORFORDONSBYRÄN
,60

(l<apitlet nytt)

Överförinq
till skrotbilsfond.
- -·""'-""60, 175
( - )
För täckande av de kostnader som förorsakas samhället till
följd av omhändertagande och skrotning av motorfordon som
~

-

-----~--~~---~~.;..

te längre används, uppbärs enligt landskapslagen om mo~
torfordon i landskapet Åland vid registrering en särskild
avgift (skrotningsavgift). Av de uppburna skrotningsavgifterna bildas en till landskapets enskilda årsstat ansluten
fond (skrotbilsfonden).
För överföring till fonden föreslås ett anslag om 60. 175
mark, vilket motsvaras av lika stora inkomster under moment

12 . 2 3 • 40' 1.

~~=~~~~~~§8~~~~~I~~~~=~g~~~~I~~~g~Q~~~~~
, RÄKENSKAPSBYRÅN
17L260
( L000,000)
Bristen fBranleds av att 1980 8rs utgifter inte finansieraders med 18n i den utstrHckning som fBrutsatts.

- 5 -
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FOLKHÖGSKOLA

'

,21" 0

36.600
(160,000)
Ti
sanslaget f~ranleds främst av att Kavaljersflygeln
tjats som kBk under den tid köksombyggnad p&g&tt.

ÅLANDS HANDELSLÄROVERK
f

sarvoden

(8.000)

fBranleds av att direktionen h&llit fler
än beräknat,

SOMMARUNIVERSITET
'10

2.

wo

(7,500)

momentet erfordras ytterligare 2. 100 mark.

27 NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
==~=======================================

, JORDBRUKSBYRÅN
Itwesteringar i egendomarna ( r).

40.000

(5,000)

grundförb~ttringar

av bostadshusen p& Berg f .d. häradsskrivarboställe och Vesterg&rd f .d. Kronofogdeboställe före~
sl&s ett tilläggsanslag om 40,000 mark.

, Sl<OGSBRUKSBYRÅN
27.

, 13

l~eeorcrti;~m

och undeJ:h~.11 av sk_ogvaktarbostade'!_ och_ a!betar-

barock,

F

byte av oljeeldningsaggregot föreslås ett anslag om

3,600

(12,000)

Under momentet erfordras ett

till~ggsanslag

om 3.600 mark,

MILJÖVÄRDSBYRÅN

1.000
(6.000)
lläggsons
t motsvaras av en lika stor inkomst under
moment 12.27.60,2,

