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1989-90 Lt .:..·Ls framst~nr 10.:.. Fu 

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 2/ 1989-90 med anledning av 1and

skapsstyrelsens framställning tiU 

landstinget med förslag till enskild 

årsstat för landskapet Aland under år 

1990. 

Landstinget har den 24 november 1989 inbegärt finansutskottets yttrande över 

framställningen. Utskottet har i ärendet hört lantrådet Sune Eriksson och finans

chef en Dan E. Eriksson. 

I anslutning till framställningen har utskottet behandlat följande finansmotion: 

L tl Barbro Sundbacks finansmotion om att i enskilda årsstaten för 1990 ur 

totalanslaget under kapitel 24.10. p. 1 reserveras 30.000 mark som verksamhet

bidrag till Alands hyresgästförening r.f. (Mot.nr 45/1989-90). 

Detaljmotivering 

23 Ht. 

23.20.50 

23.20.5 I 

UTGIFTER 

20. ADMINISTRATIVA B YRAN 

Understödjande av politisk verksamhet 

Finansutskottet har inte funnit skäl att ändra det av landskaps

styrelsen framlagda förslaget. 

Ledamoten Tuominen har fogat skriftlig reservation till betänkan

det. 

Understödjande av politisk information 

Utskottet har erfarit att landskapsstyrelsens avsikt varit att 

medlen skulle fördelas enligt samma principer som finns angivet 

under moment 23.20.50 och utskottet omfattar denna fördelnings

princip. 

Ledamoten Tuominen har fogat skriftlig reservation till betänkan

det. 
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10. BUDGETB YRÅN 

Penningautomat medlens ·förde~ning 

Finansutskottet har inte funnit skäl att ändra det av landskapssty

relsen framlagda förslaget. 

Ledamoten Tuominen har fogat skriftlig reservation till betänkan

det. 

_l. Bidrag åt idt'ella samfund (5.550.000) 

L tl Sundbacks finansmotion nr 45/ 1989-90 

I motionen föreslås att ett anslag om 30.000 mark skulle upptas 

för att kunna utges som verksamhetsbidrag till Ålands hyresgäst

förening r .f. 

Utskottet föreslår att motionen förkastas. 

Ledamoten Tuominen har fogat skriftlig reservation till betänkan

det. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 14 december 1989 

att Landstinget godkänner landskaps

styrelsens förslag till enskild årsstat 

för landskapet Aland under är 1990 

och bemyndigar landskapsstyrelsen 

att uppta för årsstatens genomförande 

erforderliga lån. 

På finansutskottets vägnar: 

Sven-Olof Lindfors 
ordförande 

Elisabeth Naucler 
sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sven-Olof Lindfors, 
viceordföranden Sundblom samt ledamöterna Lindbom, Olofsson och Tuominen. 



23.20.50. 

23.20.5 l 

RESERVATION 

Understödjande av p~litisk verksamhet 

Vi menar att partistödsmedlen fortsättningsvis skulle utges enligt 

de principer som varit gällande ända sedan medlens tiUkomst i 

slutet av 1960-talet, nämligen på basen av röstetalet i landstings

val. 

Att vid fördelningen tillämpa ändamålskriterier som ändras i takt 

med att regeringspartierna och hela regeringsblocket kan förskaf

fa sig kortsiktiga vinster är helt förkastligt. 

Vi menar också att den ändring av fördelningsgrunderna som 

genomfördes för år 1988 utan att ärendet fördes till landstinget 

inte kan godtas ur demokratisk synpunkt eftersom en organisation 

som ej blir företrädd i landstinget inte längre skall ha möjlighet 

till stöd på basen av antalet röster i landstingsvalet. 

I fall man genomför en ändring av fördelningsgrunderna kan vi 

åtminstone inte acceptera en dylik ändring av reglerna för parti

byte som man från majoritetens sida försöker genomföra. Den har 

tillkommit i efterhand för att uppenbarligen belöna en viss 

politisk gruppering och missgynna en annan nämligen socialde

mokraterna. 

Understödjande av pol.!!.isk information 

Reglerna för utbetalning av de s.k. presstödsmedlen har antagits 

av landtinget i samband med förslaget till enskild årsstat för år 

1977. 

Reglerna har fungerat bra hitti11s men sedan "regeringen Eriksson" 

kommit till makten har det naturligtvis visat sig att man måste 

tillämpa andra regler för att med samhällsmedel gynna regerings

blocket. 

I sin iver att förorsaka socialdemokraterna ekonomisk förlust har 

man främst laborerat med partistödsmedlen, men "glömt" bort 

reglerna beträffande presstödsmedlen. Finansutskottets majoritet 
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har fått ta på sig oket att rätta till felet på så sätt att reglerna 

för allt samhällsstöd ändras så att vårt parti missgynnas i 

förhållande till de tidigare reglerna och också i förhållande till de 

regler som gäller i riksdagen. 

10. BUDGETBYRÅN 

Penningautomatmedlens fördelning 

1. Bidrag åt ideella samfund (5.550.000) 

Ltl Sundbacks finansmotion nr 45/1989-90 

Med hänvisning till motionen föreslås att av dispositionsmedlen 

anslås 30.000 mark att utges som verksamhetsbidrag till Ålands 

Hyresgästförening r .f. 

Majoriteten har avslagit motionen på rent politiska grunder utan 

motivering. 

Mariehamn den 18 december 1989 


