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SAMMANFATTNING

Landskapsstyrelsens förslag
Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar ett förslag till andra tillägg till budgeten för
år 1998. Tilläggsbudgeten balanserar på ett netto om 3.812.000 mark.

Utskottets förslag
Utskottet tillstyrker landskapsstyrelsens förslag till tilläggsbudget dock så att anslaget under
momentet för aktieteckning i bolag om 3.000.000 mark föreslås utgå.

UTSKOTTETS SYNPUNKTER

Allmän motivering
Till förslaget till tilläggsbudget bifogas en redogörelse över Långnäs hamn Ab. Utskottet
finner att projektet förefaller framskrida på ett ändamålsenligt sätt men önskar betona vikten
av att hamnprojektet är självfinansierande. Enligt utskottets mening bör full täckning för
investeringskostnaderna föreligga genom garantier från presumtiva trafikerande rederier.
Utskottet anser liksom tidigare det vara till fördel om hamnavgifterna i Långnäs hamn är
offentliga.

Detaljmotivering
UTGIFTER
47 Avd.

03. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

47.03.49

Näringsstöd (R)
Under momentet föreslås ett anslag om 2.5 miljoner på grund av ett akut
behov av anpassningsåtgärder.
Utskottet konstaterar att behovet av anpassningsåtgärder uppstått till följd
av nya myndighetskrav vilka i sin tur är ett resultat av EU-medlemskapet.
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Enligt utskottets mening är det därför principiellt riktigt att stöd beviljas under förutsättning att beviljandet sker i enlighet med de principer som gäller
inom EU.

47.03.60

Ersättande

av kreditförluster (R)

För ersättande av kreditförluster föreslås ett tilläggsanslag om 5,1 miljoner
mark vilket främst föranleds av Alandia Yards konkurs.
Utskottet konstaterar nödvändigheten av att anslaget beviljas. Utskottet
konstaterar vidare att det finns anledning att se över principerna för landskapets medverkan i privata bolag.

47.03.88

Aktieteckning i bolag (R)
I framställningen föreslås att ett anslag om 3 miljoner mark upptas för att
teckna aktier där landskapsstyrelsen anser att behov finns för att främja
sysselsättningen.
Utskottet konstaterar att anslaget avser aktieteckning i ett fastighetsbolag till
vilket industrianläggningen Hellesby gård skulle överföras. Eftersom det är
fråga om ett betydande belopp borde det föreslagna anslaget enligt utskottets
mening.utförligare ha kunnat motiveras i framställningen, särskilt då det är
fråga om en tilläggsbudget.
Utskottet finner med tanke bl.a. på den långsiktiga sysselsättningen, det
angeläget att fjäderfäproduktionen vid Hellesby gård fortsätter utan avbrott.
Utskottet konstaterar dock att de förhandlingar som förts beträffande en
fortsatt drift vid Hellesby gård ännu inte är slutförda varför underlaget för
det föreslagna anslaget är bristfälligt. Därtill konstaterar utskottet att det
landskapsägda Ålands Industrihus Ab är ett bolag vars syfte är att i landskapet skapa förutsättningar för industriell verksamhet genom att tillhandahålla
lämpliga industrilokaler. Utskottet finner det därför inte ändamålsenligt att
landskapet på föreslaget sätt tecknar en enskild aktiepost.
Utskottet föreslår att anslaget utgår och att frågan om ändamålsenligheten
av den föreslagna aktieteckningen överförs till Ålands Industrihus Ab för
prövning.
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48 Avd.

30. VÄGAR BROAR, HAMNAR OCH LINFÄRJOR

48.30.77

Vägbyggnads- ocb vägförbättrill2'.sarbeten (R)
I framställningen föreslås tilläggsanlag för vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten föranledda av högre kostnader för vissa vägprojekt. Orsaken till de
högre kostnaderna är förseningar. Dessutom redogörs för en omfördelning
av anslaget inom den tidigare beviljade ramen.
Utskottet föreslår att anslaget skall godkännas. Utskottet anser dock för
framtiden att landskapsstyrelsen redan i den ordinarie budgeten bör beakta
kostnadshöjningar som föranleds av att projekt förverkligas avsevärt senare
än de kostnadsberäknats. Om nya tilläggskostnader tillkommer bör landskapsstyrelsen i första hand omfördela inom ramanslaget och samtidigt för
lagtinget redovisa omdisponeringar som leder till förändringar i projektlistan.

ÄRENDETS BEHANDLING
Lagtinget har den 16 september 1998 inbegärt finansutskottets yttrande över framställningen.
Utskottet har i ärendet hört vice lantrådet Roger Nordlund, landskapsstyrelseledamötema
Anders Englund, Anders Eriksson och Hat.Tiet Lindeman, finanschefen Dan E Eriksson och
verkställande direktören för Långnäs hamn Ab Tor-Erik Söderlund.
Utskottet har företagit en omröstning beträffande anslaget under moment 48. 30. 77.
Omröstningen utföll 3-2. Beslutet biträddes av ordföranden Bengtz samt ledamöterna
Gustafsson och Sjölund.
I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Bengtz, vice ordföranden Wiklöf samt
ledamöterna Gustafsson, Rothberg och Sjölund.

UTSKOTTETS FÖRSLAG
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet
att Lagtinget antar landskapsstyrelsens förslag till andra tilläggsbudget
för år 1998 med följande ändringar:

-4Landskapsstyrelsens
förslag

Finansutskottets
förslag

INKOMSTER
Avdelning 39

39.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER
LÅN OCH FINANSIERINGSINKOMSTER

39.30 UPPTAGNA LÅN
39.30.90 Finansieringslån
Inkomsternas totalbelopp

8.820.000

5.820.000

8,82Q,QQQ
8.820.000

5.82.0..DJill
5.820.000

3.812.000

812.000

UTGIFTER
Huvudtitel 47
47.

NÅRINGSAVDELNINGENS FÖRVALT10.600.000
NINGSOMRÅDE

7.600.000

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE
47.03
47.03.88 Aktieteckning i bolag (R)

1Q,6QQ,OQO
3.000.000

2.6QQ,OQ.O

Utgifternas totalbelopp

3.812.000

812.000

Mariehamn den 18 september 1998

Ordförande

Göran Bengtz

Sekreterare

Susanne Eriksson

