1981-82 Lt - Ls framst. nr 32-I tb EM 1982.
LAl'DSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till
Landstinget med förslag till första tilllägg till enskilda årsstaten för landskapet Åland under år 1982.
Till Landstinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning med
förslag till första tilläggsbudget för enskilda medel under år ·1982.
Tillägget omfattar utgifter om endast 4.000 mark, som hänför sig
till s.k. fasta anslag.
Vidare föreslås motiveringen ändrad för momentet 24. 10,86,
Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får
landskapsstyrelsen vördsamt föreslå
att Landstinget måtte antaga följande förslag till första tillägg till
enskilda årsstaten för landskapet Åland
under år 1982 samt bemyndiga landskapsstyrelsen att upptaga för budgetens förverkligande ~rforderliga lån.
Mariehamn, den 21 september 1982,

L a n t r å d

Folke Woivalin

Finanschef

Åke Barnberg
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27. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRJIDE

1.000
1.000

60. Miljövårdsbyrån
2. Donationer och bidrag för vinterutfodring av rovfågel

1.000
1~000
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02. UPPLÅNING
04. Övriga f inansieringslån
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3,000
3.000

Inkomsternas totalbelopp
4,000
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10. BUÖGETBYRÅN
86. Lån ur penningautomatmedel (r-f)
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4 000

20. JORDBRUKSBYRÅN
13. Reparationer och underhåll

3.000
3.000

60. MILJÖVÅRDSBYRÅN
27. Vinterutfodring av rovfågel (r)

1.000
1.000

Utgifternas totalbelopp
4.000
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24. 10,86

10. BUDGETBYRÅN
Lån ur penningautomatmedel (r-f).

(2.330.000)
I allmänna motiveringen till ovannämnda kapitel har
ifråga om penningautomatmedlens fördelning år 1982 i motiveringen under p. 2 Bidrag för i årsstaten särskilt angivet allmännyttigt ändamål fastslagits att penningautomatmedel skulle få ges såsom bidrag och lån åt kommuner för
byggande av större idrotts- och sportanläggningar av regional betydelse, I bidrag skulle få ges 230,000 mark och i
lån 1.400.000 mark.
På grund av det stora anslagsbehovet för andra kommunala
anläggningar som inte kan täckas med ordinarie medel, föreslår landskapsstyrelsen att av 1982 års anvisade penningautomatmedel skulle få ges lån även för mindre kommunala
anläggningar av icke region~! betydelse.
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20. JORDBRUKSBYRÅN
27 .20. 13

Reparationer och underhåll.

3.000

(1.000)
För reparationsarbeten på landskapets byggnader på Berg,
Tosarby och Bomarsund erfordras ett tillägg om 3.000 mark.

27.60.27

60, MILJÖVÅRDSBYRÅN
Vinterutfordring av rovfågel (r).
1.000
(2.000)
Tillägget motsvaras av lika stora inkomster på momentet

12.27.60.2.

