
1991-1992 Lt-Ls framst. nr 33 - I tb EM 1992 

LANDSKAPSSTYRELSENSFRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till 

första tilllägg till enskilda års

staten för landskapet Åland under år 

1992. 

Till Landstinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning 

med förslag till första tillägg till enskilda årsstaten för 

landskapet Åland under år 1992. 

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås tilläggs

anslag för investeringar i egendomarna och för utgifter i sam

band med den skattefinansiella utjämningen för år 1990. 

I övrigt föreslås tilläggsanslag för elevers skolskjutsar, 

vilket föreslås balanserat främst genom minskning av övriga 
anslag. 

Tilläggsbudgeten balanserar på sammanlagt 924.000 mark och 

upptar på inkomstsidan i huvudsak upplåning. 

I och med detta tillägg har hittills under år 1992 budgeterats 
70.513.675 mark. 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får 
landskapsstyrelsen vördsamt föreslå 

Mariehamn den 2 april 1992 

V i c e 1 a n t r å d 

Finanschef 

att Landstinget måtte antaga föl
jande förslag till första tillägg 

till enskilda årsstaten för land

skapet Åland under år 1992 samt be
myndiga landskapsstyrelsen att uppta 

för budgetens förverkligande erfor
derliga lån. 

Harriet Lindeman 

Dan E Eriksson 
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INKOMSTER 

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 

26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

22. Ålands handelsläroverk 
2. Korrununernas andel i drifts

kostnaderna 

14. LÅN 

02. UPPLÅNING 

04. övriga finansieringslån 

Inkomsternas totalbelopp 
924.000 

UTGIFTER 

24. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

10. BULGETBYRÅN 

96. Utgifter i samband med den skattefinan
siella utjämningen (R-F) 

20. RÄKENSKAPSBYRÅN 

99. Föregående års brist 

26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÄDE 

21. ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA 

26. Elevers reseersättningar 
29. övriga konsumtionsutgifter 

22. ÅLANDS HANDELSLÄROVERK 

01. Avlöningar (F) 
27. Elevvård (F) 

27. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGOSMRÄDE 

20. JORDBRUKSBYRÅN 

74. Investeringar i egendomarna (R) 

Utgifternas totalbelopp 
924.000 

46.000 
46.000 
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46.000 

46.000 

878.000 

878.000 

878.000 

448.000 

1. 008. 000 

1. 008. 000 

- 560.000 

- 560.000 

46.000 

10.000 
- 10.000 

46.000 

- 49.000 
95.000 

430.000 

430.000 

430.000 



12.26.22 

14.02.04 

24.10.96 
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DETALJMOTIVERING 
=======~======== 

INKOMSTER 
========== 

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 
=============~============~=== 

26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

Ålands handelsläroverk 
2. Kommunernas andel i driftskostnaderna 
46. 000-- ( 1. 420. 900) 

Se moment 26.22.27 

14. LÄN 
======== 
02. UPPLÅNING 

övriga f inansieringslån 
878.000 (6.163.100) 

Som balansering av denna tilläggsbudget föreslås ett 
tillägg om 878.000 mark. 

UTGIFTER 
======== 

24. FINANSAVDELNINGENS F'ÖRVALTNINGSOMRÅDE 
===~=============~==============~====~=~= 

10. BUDGETBYRÅN 

ptgifter _i samband med den skattefinansiella utjäm
ningen (R-F) 
1.008.000 (100.000) 

I Ålandsdelegationens beslut för räkenskapsåret 1990 
ställes 1.107.720 mark utom kolumn. Med anledning 
härav föreslås ett tillägg om 1.008.000 mark. 



24.20.99 

26.21.26 

26.21.29 

26.22.01 

26.22.27 

20. RÄKENSKAPSBYRÅN 

Föregående års brist 
- 560.000 

4 

(4.100.000} 

Den ackumulerade bristen per 31.12 .1991 steg till 
3.538.007 mark mot beräknade 4.100.000 mark. På grund 
härav föres lås anslaget under moment minskat med 
560.000 mark. 

26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 
==~~=====~=~~~===============~================ 

21. ÄLANDS FOLKHÖGSKOLA 

Elevers reseersättninS§.E 
10.000 (10.000) 

För att eleverna vid Ålands folkhögskola skall er
hålla motsvarande förmån som elever vid yrkesläro
anstal terna föreslås ett tilläggsanslag om 10. 000 
mark, vilket avser kostnaderna för de för eleverna 
avgiftsfria skolskjutsarna under höstterminen 1992. 

Föreslås ett tilläggsanslag om 10. 000 mark vilket 
motsvaras av inbesparing på moment 26.21.29. 

övriga konsumtionsutgifter 
- 10.000 (873.000) 

Se moment 26.21.26. 

22. ÅLANDS HANDELSLÄROVERK 

Avlöningar (F) 
- 49.000 (2.483.000) 

Se moment 26. 22. 27. Inbesparingen under momentet 
beräknas till ca 103.000 mark, men motverkas av för
ändringar i tjänstevillkoren för vilka kostnaderna 
beräknas till 54.000 mark. 

Elevvård (F) 
95.000 (613.000) 

Med hänvisning till finansutskottets betänkande nr 
1/1991-92 i samband med budgetbehandlingen för år 
1992 konstateras att tilläggskostnaderna är ca 
130.000 mark för att bibehålla de för elelverna av
giftsfria skolskjutsarna även under år 1992. 

Med beaktande av besparingar i övrigt under momentet 
erfordras ett tilläggsanslag om endast 95.000 mark, 
vilket dels motsvaras av en besparing om 49.000 mark 
under moment 26.22.01 dels ett tillägg under inkomst
moment 12.26.22.2 om 46.000 mark. 



27.20.74 
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27. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 
===================~====================== 

20. JORDBRUKSBYRÅN 

Jnvesteringar i egendomarna (R) 
430.000 (200.000) 

Spannmålstorken på Haga kungsgård uppfördes av förra 
arrendatorn på gården. Då nu detta arrendeförhållande 
avslutats skall enligt jordlegolagen torken lösas in. 
Enligt värderingar av torkbyggnaden som gjorts och 
enligt beslut vid avträdelsesyn bestämdes priset till 
350.000 mark jämte ränta ca 10.000 mark. 

För grundrenovering av köket, ombyggnad av grov
entren, översyn av uppvärmningssystemet samt diverse 
reparationer i bostadshuset på Haga kungsgård er
fordras 150.000 mark. 

För inlösen av elektriska anläggningar, bagarstugan, 
potatiskällaren och kalluftstorkarna på Bomarsunds 
gård erfordras 20. 000 mark enligt beslut vid av
trädelsesyn. 

För inlösen av fiskartorpet på Kråkskär enstaka 
hemman i Saltvik föreslås 6.000 mark. 

Med beaktande av från tidigare år reserverade medel 
och besparingar under momentet föreslås totalt ett 
anslag om 430.000 mark. 


