FÖRSTA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2015

ANTAGEN AV LAGTINGET 23.1.2015

Ålands landskapsregering

BUDGETFÖRSLAG nr 2/2014-2015
Datum

2014-12-09

Till Ålands lagting

Förslag till första tilläggsbudget för år 2015

ALLMÄN MOTIVERING
FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 5/2014-2015

Sammanfattning
Landskapsregeringens förslag
Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar ett förslag till första tilllägg till budgeten för år 2015. Förslaget till tilläggsbudget balanserar på
ett netto om 34.000 euro. Om tilläggsbudgeten antas har totalt 368.804.000
euro budgeterats för år 2015.

Utskottets förslag
Utskottet föreslår att förslaget antas oförändrat.

Utskottets synpunkter
Allmän motivering
Utskottet konstaterar att budgetförslaget föranleds av ett förslag om antagende av ny blankettlag om bostadsbidrag. Utskottet konstaterar att landskapsregeringen delvis genom omfördelningar i budgeten finansierat lagförslaget men förslaget innebär ändå en nettoökning uppgående till 34.000
euro utöver vad som budgeterats för år 2015.

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag
till första tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 2015.
I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås tilläggsanslag för bostadsbidrag till följd av landskapsregeringens lagförslag om ny blankettlag om
bostadsbidrag. Därtill föreslås vissa inbesparingar i anslag för att delfinansiera merkostnaden.
Förslaget till tilläggsbudget föranleder ökade nettokostnader om 34.000
euro. Landskapsregeringens avsikt är att i nästa förslag till tilläggsbudget
återkomma med motsvarande inbesparingsförslag.
Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå
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att lagtinget antar följande förslag till första tillägg till budgeten
för år 2015.

Mariehamn den 9 december 2014

Lantråd

Camilla Gunell

Vicelantråd

Roger Nordlund
__________________

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 5/2014-2015

Ärendets behandling
Lagtinget har den 15 december 2014 inbegärt finans- och näringsutskottets
yttrande över budgetförslaget och budgetmotionerna.

Hörande
Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Roger Nordlund och budgetplaneraren Robert Lindblom.

Närvarande
I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson,
vice ordföranden Mika Nordberg samt ledamöterna Tony Asumaa, Brage
Eklund, Karl-Johan Fogelström, Annette Holmberg-Jansson och Mats
Perämaa.

Utskottets förslag
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet
att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till första tillägg
till budgeten för år 2015 samt
att lagtinget beslutar att första tillägget till budgeten för år 2015
ska tillämpas omedelbart i den lydelse den har i lagtingets beslut.

Mariehamn den 15 januari 2015

Ordförande

Jörgen Pettersson

Sekreterare

Niclas Slotte

3

Ålands lagting

BESLUT LTB 4/2015
Datum

Ärende

2015-01-23

BF02/2014-2015

Ålands lagtings beslut om antagande av

Första tilläggsbudget för år 2015
Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit
nedanstående första tilläggsbudget för år 2015:
Anslag tb 2015

Inkomster tb 2015

ÖVERFÖRINGAR
Avdelning 4
400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-34 000

0

410
41010

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER
Övriga sociala uppgifter, överföringar (F)

-70 000
-70 000

0

415
41500

AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER
Understöd för kommunernas sociala tjänster (F)

36 000
36 000

0

‐34 000

0

Anslag och inkomster totalt ovanstående
Mariehamn den 23 januari 2015

Britt Lundberg
talman

Viveka Eriksson
vicetalman

Roger Jansson
vicetalman
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Overfö ringar ‐ detaljmotivering
400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

410

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER
Utgifter

41010

Övriga sociala uppgifter, överföringar (F)
Budget 2014 inkl. tb

Förslag 2015

Förslag tb 2015

Intäkter
Kostnader:
- årets anslag

-10 551 000

-10 665 000

-70 000

‐10 551 000

‐10 665 000

‐70 000

- tidigare års anslag

Anslag netto

Under momentet föreslås med hänvisning till landskapsregeringens lagförslag om
ny blankettlag om bostadsbidrag (LF nr 6/2014-2015) ett tilläggsanslag om
70.000 euro.

415

AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER
Utgifter

41500

Understöd för kommunernas sociala tjänster (F)
Budget 2014 inkl. tb

Förslag 2015

Förslag tb 2015

Intäkter
Kostnader:

-20 540 000
0

-20 700 000

36 000

- tidigare års anslag

Anslag netto

‐20 540 000

‐20 700 000

36 000

- årets anslag

Anslaget för landskapsandel för socialvårdens driftskostnader föreslås minskat
med 36.000 euro till följd av att kostnaderna för missbrukarvård och barnskydd
enligt den preliminära statistiken blir lägre än vad som tidigare antagits.

