
1985-86 Lt - Ls framst. nr. 46 - II tb EM 1986. 

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till and

ra tillägg till enskilda årsstaten för 

landskapet Aland under år 1986. 

Till Landstinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning 

med förslag till andra tilläggsbudget för enskilda medel för år 

1986. 

I föreliggande tilläggsbudget föreslås bl.a. 

tilläggsanslag för kommunåla kostnadsandelar i region
planeringen och Alands centralsjukhus 

- anslag för anslutning av Alands folkhögskola till det 

kommunala avloppssystemet. 

Tilläggsbudgeten balanseras på inkomstsidan i huvudsak av 

kommunala kostnadsandelar och upplåning. Totalt stiger 

tilläggsbudgeten till 543.000 mark. 

Med hänvisning till detaljmotiveringen föreslår landskaps

styrelsen 

att Landstinget måtte anta föl

jande 'förslag till andra tillägg 

till enskilda årsstaten för land

skapet Aland under år 1986 samt 

bemyndiga landskapsstyrelsen att 

uppta för budgetens förverkligande 

erforderliga lån. 

Mariehamn, den 22 september 1986 

L a n t r å d Folke Woivalin 

Finanschef Dan E Eriksson 
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I N K 0 M S T E R 
================= 

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 297.700 ============================== ======= 
22. LANDSKAPSSTYRELSEN 15.700 

21. Rättshjälpsbyrän 1.000 

2. Kommunernas· andelar .i kostnaderna 

för rättshjälpsverksamheten 

30. Planeringsrådet och planeringsbyrän 
1. Kommunernas andel i kostnaderna 

för uppgörande av regionplan 

25. SOCIAL- OCH HÄLSOVARDSAVDELNINGENS FÖR

V llL T NI NGSORMADE 

30. Byrån för hälso- och sjukvärdsärenden 

1. Kommunernas andel i Alands central

sjukhus årsanskaffnings- och 
driftskostnader 

27. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRADE 

60. Miljövårrlshyrän 

3. övriga inkomster 

14. LAN --------------

02. UPPLANING 

04. övriga finansieringslän 

Inkomsternas totalbelopp 

543.000 

1.000 

1.000 

14.700 

14.700 

280.000 

280.000 

2.000 

2.000 

14.700 

280.000 

280.000 

2.000 

2.000 

245.300 ======= 
245.300 

245.300 
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U T G I F T E R 
------------------------------

/2. LANDSKAPSSTYRELSEN 
====================== 

21. RÄTTSHJÄLPSBYRAN 

19. Annons- och tryckningskostnader 

30. PLANERINGSRADET OCH PLANERINGSBYRAN 

60. Andel i kostnaderna för uppgörande 

av regionplan (f) 

24. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRADE 
----------------------------------------------------------------------------------

10. BUDGETBYRAN 

86. Län ur penningautomatmedel (r-f) 

25. SOCIAL- OCH HÄLSOVÄRDSAVDELNINGENS FÖR-
===================================~======= 

VALTNINGSOMRADE 

20. BYRAN FÖR HÄLSO- OCH SJUKVARDSÄRENDEN 

61. Kostnadsandelar för Alands central

sjukhus årsanskaffnings- och drifts

kostnader (f) 

26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÄDE 
============================================== 
21. ALANDS FOLKHÖGSKOLA 

13. Reparation och underhåll av byggnader 

och gårdsplan 

77. Anslutning av skolans avlopp (r) 

27. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÄDE 
========================================== 

20. JORDBRUKSBYRAN 

74. Investeringar i egendomarna (r) 

88. Inlösen av tillandningar 

15.700 
------------

1.000 

1.000 

14.700 

14.700 

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

400.000 
--------------

400.000 

4b0.000 

97.000 

97.000 

13.000 

84.000 

30.300 --------------

28.300 

15.000 

13.300 
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60. MILJÖVARDSBYRAN 

28. Främjande av jaktvården (r-f) 

Utgifternas totalbelopp 

543.000 

2.000 

2.000 
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D E T A L J M 0 T I V E R I N G 
=============================== 

I N K 0 M S T E R ================= 

12. INKOMSTER AV BLANDAT NATUR ============================== 
22. LANDSKAPSSTYRELSEN 

12.22.21 Rättshjälpsbyrån 

2. Kommunernas andelar i kostnaderna för rättshjälps

verksamheten. 

1.000 (131.400) 

Tillägget föranleds av under moment 22.21.19 föreslaget 

anslag. 

12.22.30 Planeringsrådet och planeringsbyrän 

l. Kornrnuncrnn~ andel i ko~;tnaderna fur uµpyörande av 

regionplan. 

14. 700 (190.200) 

Tillägget förgnleds av under moment 22.30.60 föreslaget 

anslag. 

25. SOCIAL- OCH HÄLSOVARDSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRADE 

12.25.20 Byrån för hälso- och sjukvårdsärenden 

1. Kommunernas andel i Alands centralsjukhus årsan

skaffnings- och driftskostnader. 

280.000 (12.000.000; tb 690.000) 

Tillägget föranleds av under moment 25.20.61 föreslagna 

utgifter, varvid beaktas att kommunerna beviljats en be

talningstid om 5 är för sina andelar i lasarettsflygelns 

om- och tillbyggnad. 
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27. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÄDE 

12.27.60 Miljövårdsbyrån 

3. övriga inkomster. (Undermomentet nytt) 

2.000 (-) 

I inkomst av försålda exemplar av publikationen 

"Jägarexamen" beräknas under är 1986 inflyta 

2.000 mark. 

14. LAN 

02. UPPLANING 

14.02.04 övriga finansieringslån 

245.300 (2.664.800; tb2.914.000) 

U T G I F T E R 
=============== 

22. LANDSRAPSSTYRELSEN 
====================== 

21. RÄTTSHJÄLPSBYRAN 

22.21.19 Annons- och tryckningskostnader 

1.000 (2.000) 

Föreslås ett tillägg om 1.000 

30. PLANERINGSRADET OCH PLANERINGSBYRAN 

22.30.60 Andel i kostnaderna för uppgörande av regionplan (f) 

14.700 (190.200) 

Med hänvisning till tredje tillägget till ordinarie 

ärsstaten för är 1986 föreslås ett tillägg om 14.700 

mark. 
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24. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRADE 
========================================= 

10. BUDGETBYRAN 

24.10.86 Län ur penningautomatmedel (r-f) 
(9.500.000) 

I enskilda ärsstaten för är 1985 ingick under momentet 

och under "Län för i ärsstaten särskilt angivet all

männyttigt ändamål" ett anslag om 3.000.000 mark för 

län till Alands folkhälsoförbund för finansiering av 

byggandet av Gulläsen II. Enligt budgetmotiveringen 

skulle en ärlig ränta om 12 procent uppbäras för länet. 

Med anledning av den utveckling som varit pä räntemark

naden sedan länet utgavs anser landskapsstyrelsen att 

den debiterade räntan är något för hög och föreslår 

därför att för länet räknat fr.o.m den 1.7.1986 skulle 

debiteras en ränta som är 3 procentenheter högre än 

Finlands Banks grundränta eller f .n. 10 procent. 

25. SOCIAL- OCH HÄLSOVARDSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRADE 
========================================================= 
20. BYRAN FÖR HÄLSO- OCH SJUKVARDSÄRENDEN 

25.20.61 Kostnadsandelar för Alands centralsjukhus 

ärsanskaffnings- och driftskostnader (f). 

400.000 (12.000.000; tb 2.500.000) 

Föreslås ett tilläggsanslag om 400.000 mark för enskilda 

medels andel i de utgifter för vilka anslag upptagits i 

andra och tredje tilläggen till ordinarie ärsstaten för 

är 1986. 
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26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRADE ============================================== 

21. ALANDS FOLKHÖGSKOLA 

26.21.13 Reparation och underhåll av byggnader gch gårdsplan 

13.000 (108.000) 

I samband med reparationsarbeten ~ rektorsbostaden upp

täck tes en fukt- och vattenskada i badrummet, vilka 

krävde omedelbara reparationsåtgärder. Med anledning 

härav föreslås ett tilläggsanslag under momentet om 

13.000 mark. 

26.21.77 Anslutning av skolans avlopp (r) (Momentet nytt) 

84.000 ( - ) 

Med hänvisning till allmänna motiveringen till enskilda 

årsstaten för är 1986 föreslås ett anslag om 84.000 mark 

för anslutning av skolans avlopp till det kommunala 

avloppssystemet. 

27. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRADE ========================================== 
20. JORDBRUKSBYRAN 

27.20.74 Investeringar i egendomarna {r) (Momentet nytt) 

15.000 ( - ) 

För anslutning av Haga gård till Ödkarby vatten före

slås 15.000 mark. 

27.20.88 Inlösen av tillandningar (Momentet nytt) 

13.300 ( - ) 

För erläggande av landskapets andel i lantmäteri

kostnaderna vid skiften av samfällda vattenområden 

och tillandningar i Espholms, Svinö och Styrsö byar 

av Mariehamns stad föreslås 13.300 mark. 
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60. MILJÖVARDSBYRAN 

27.60.28 Främjande av jaktvården (r-f) 

2.000 ( - ) 

Med beaktande av förslaget under momentet 12.27.60.3 

och då kostnaderna för publikationen "Jägarexamen'' 

belastas detta moment föreslås ett tillägg om 2.000 

mark. 


