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          Bilaga 1, F119P01 
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Nr 4 

 
LANDSKAPSFÖRORDNING 

om ändring av landskapsförordningen om Ålands Penningautomatförening 
och dess verksamhet 

 
 

Utfärdad i Mariehamn den 7 februari 2019 
 
 Med stöd av 8 § landskapslagen om lotterier, ändras 12 och 17–20 §§ i landskapsförordningen om Ålands 
Penningautomatförening och dess verksamhet som följer: 
 
 

12 § 
Fördelningsrådets uppgifter 

 Fördelningsrådets uppgift är att till landskapsregeringen föreslå principer för samt lämna förslag om hur 
den beräknade avkastningen för varje verksamhetsår ska fördelas. Fördelningsrådet har även till uppgift att, 
när landskapsregeringen begär det, yttra sig i frågor gällande fördelningen samt andra angelägenheter som hör 
samman med den. 
 

17 § 
Avkastningen som underlag för uppgörande av landskapets budget  

 På grundvalen av uppgifter som styrelsen tillhandahållit skall fördelningsrådet inom september månad till 
landskapsregeringen meddela om den beräknade avkastningen för löpande verksamhetsår samt på basen av 
landskapsregeringens beredning, ge förslag om fördelningen av avkastningen i huvuddrag. Ofördelade medel, 
amorteringar på lån och reservationsanslag som lämnas outnyttjade skall reserveras hos landskapet på ett 
särskilt balanskonto. Fördelningsrådet kan lämna ett förslag på hur de reserverade medlen bör användas. 
 På grundvalen av fördelningsrådets förslag uppgör landskapsregeringen sitt förslag som lämnas i förslaget 
till budget för landskapet Åland. 
 

18 § 
Landskapsbudgetens inverkan på fördelningen av föreningens avkastning 

 I enlighet med vad i landskapets budget anges fördelas den beräknade avkastningen av föreningens 
verksamhet under föregående år samt medel som upplösts ur reserveringen enligt 17 §. Av avkastningen kan 
medel lämnas ofördelade att användas under följande verksamhetsår. Eventuell avvikelse mellan den 
beräknade och den slutliga avkastningen observeras i budgeten som en ökning eller minskning av det belopp 
som ska fördelas. 
 

19 § 
Beslut om fördelning av föreningens avkastning 

 Förslag till fördelning av det beräknade fördelningsbara beloppet uppgörs av fördelningsrådet och tillställs 
landskapsregeringen inom januari påföljande år. 
 Med fördelningsbara beloppet enligt 1 mom. avses: 

a) föreningens beräknade resultat för verksamhetsåret, 
b) ofördelade medel, amorteringar och outnyttjade anslag som reserverats enligt 17 § samt 
c) skillnaden mellan det i föregående budget beräknade fördelningsbara beloppet och det konstaterade 

beloppet. 
 På grundvalen av fördelningsrådets förslag fattar landskapsregeringen beslut om fördelning av lån och stöd 
till särskilda mottagare eller för särskilda ändamål, om inte annat följer av landskapslagen (1996:53) om 
Ålands kulturdelegation eller förordning med stöd av idrottslagen (1983:42) för landskapet Åland. När 
särskilda skäl föreligger beviljar landskapsregeringen förskott på lån eller stöd. 
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20 § 
Redovisning av uppgifter till landskapsregeringen 

 Föreningen ska tertialvis inom en månad från utgången av tertialet i förskott till landskapsregeringen 
redovisa ett belopp som motsvarar den uppskattade avkastningen för ifrågavarande tertial. 
 Eventuellt överskott i förhållande till den uppskattade avkastningen ska redovisas till landskapsregeringen 
inom en månad från dagen för fastställelse av bokslutet. 
 

__________________ 
 
 Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2019. 
 

__________________ 
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