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LAt-DSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till 

Landstinget med tillägg till förslaget 

till ordinarie årsstat för landskapet 

Åland under år 1982. 

Landskapsstyrelsen aviserade i framställning nr 6/1981-82 i motiveringen 

till moment 26.33. 13 ett tillägg till förslaget till ordinarie årsstat 
för landskapet Åland under år 1982 i det fall att landskapsstyrelsens f i

nansiella andel borde utökas för att servicebyggnaden vid Kastelholms 
fornminnesomr&de skall kunna färdigställas till början av 1983. 

Då justitieministeriets fångvårdsavdelning, som uppför servicebyggnaden 

på basen av ett med landskapsstyrelsen tecknat avtal om utförande av 

byggnads- och reparationsarbeten på Kastelholms fornminnesområde med 

arbetskoloni, inte tilldelats tillräckliga medel och sålunda inte kan 
uppfylla sin förväntade finansieringsandel, kan om tilläggsmedel inte 

anvisas anläggningen inte färdigställas till en tidpunkt som landskaps
styrelsen anser godtagbar. 

Landskapsstyrelsen har därför fört förhandlingar med fångvårdsavdelning

en om ett tillägg till ovan nämnda avtal som skulle möjliggöra att land

skapet utöver tidigare förutsatt andel (20 %) skulle delta i finansie

ringen av serviceanläggningen. Förhandlingarna har ännu ej slutförts i 

detalj men en överenskommelse har nåtts enligt vilken landskapsstyrelsen 

med arbetskolonin som huvudentreprenör finansierar VVS- och eltekniska 
arbeten enligt av landskapsstyrelsen antagna offerter. Det överenskomna 
tillägget till avtalet förutsätter därtill att servicebyggnaden överlåts 

iill landskapet utan lös och h~lvfast inredning. 

För att landskapsstyrelsen skall kunna uppfylla sin del av överenskom

melsen, som ingåtts under förutsättning att landstinget beviljar anslag 

för ändamålet, erfordras under moment 26.33, 13 i landskapsstyrelsens 

förslag till ordinarie årsstat för år 1982 ett tillägg om 1.600,000 mark. 

Landskapsstyrelsen förutsätter för sin del att innan ovan avsett tillägg 
till avtalet undertecknas fullgoda garantier för att servicebyggnaden 
färdigställs i tid erhålles, Om så mot förmodan inte skulle vara fallet 

eller om det av andra skäl visar sig nödvändigt kommer landskapsstyrelsen 

att ta upp hela frågan till förnyad prövning. 

Landskapsstyrelsen kommer, innan i denna tilläggsframställning föresla-
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get anslag används, att försäkra sig om att en hållbar juridisk grund 

för vidare överlåtande av serviceanläggningen till en arrendator före

finnes. 

Med hänvisning till ovanstående får landskapsstyrelsen vördsamt före

slå 

Mariehamn, den 19 november 1981. 

att Landstinget vid antagandet av 
ordinarie årsstat för år 1982 måtte 
beakta följande tillägg till fram

ställning nr 6/1981-82. 

På landskapsstyrelsens vägnar: 

L a n t r å d Folke Woivalin 

Vik. finanschef Dan Eriksson 



I N K 0 M S T E R 
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J~~=~!~~~~~~~!~~!~~Q~~!~~ 
01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER 

03. Förskott p8 statsanslag för skattefinansiell 
utjämning 

Inkomsternas totalbelopp 

1.600.000 
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Huvudtitel 26 

26 UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMR~E 
==~=========================================== 

Museibyr8n 

33. KASTELHOLMS FORNMINNESOMRÄDE 
13, Underh8lls- och restaureringsarbeten (r) 

Utgifternas totalbelopp 
1.600.000 

J::gQQ~Q~2 
1.600.000 

1.600.000 

1. 600, 000 

1.600.000 



26.33, 13 

D E T A L J M 0 T I V E R I N G 
---------~----------------------------------------------------

U T G I F T E R 
---<=»---~-..---------------------

Museibyrån 

33. KASTELHOLMS FORNMINNESOMRJiDE 
Underhålls- oc~ restaurer~ngsarbeten (r). 
1.600.000 (+ 1.600,000) 
Med hänvisning till allmänna motiveringen föreslås 

1.600.000 mark. 


