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FINANSUTSKOTTETS betänkande nr 11/1972- 2 

73 med anledning av Ålands landskapssty

relses frmnställning till Ålands landsting 

med förslag till första tillägg till in

komst- och utgif tsstaten för landskapet 

Ålands enskilda medel under år 1973. 

Med anledning av ovannämnda frrunställning? varöver landstinget in

begärt finansutskottets utlåtande får utskottet, som i ärendet hört 

lantrådet Alarik Häggblom 9 kolonisationsinspektören Jan Karlsson och 

lagberedningssekreteraren Ulf Andersson? vördsamt anföra följande~ 

Avkastningen av penning au torna tverksamhe ten har ökat i snabbare 

takt än vad som tidigare kalkylerades. Det är enligt finansutskottets 

åsikt därför möjligt att bidraga till hjälpaktionen för den katastrof

drabbade befolkningen på Island med av landskapsstyrelsen föreslaget 

belopp. Enligt utskottets uppfattning är även ändai:Jålet sådant, för 

vilket penningautomatmedel kan användas. Penningautornatrnedlen medger 

det oaktat att behoven för den i landskapslagen om lotterier förut

satta verl:samheten kan tillgodoses och att und erstödstagande organi

sationer på Åland kan erhålla för sin verksamhet erfordE.rliga medel. 

Även om ökningen av Penning au torna tföreningens vinstmedel varit 

oväntat stor är den dock inte av den storleksordningen att den i nämn

värd grad skulle kunna täcka andra än de behov, vilka hittills kunnat 

påräkna understöd ur penningautomatrnedel. Genom fondering av en del 

av vinstmedlen skapas också en viss reserv för framtida behov vid en 

eventuell nedgång av vinstandelen. 

För ändamål 9 som avser olika former av miljövård 1 inköp av jord 

för naturvård och det rörliga friluftslivets behov har i motiveringen 

till enskilda medel för år 1973 och förslaget till ändring av land

skapslagen o ra lotterier förut satts att penning au torna trne del skulle kun

na användas. Ökningen av penningautomatmedlen torde dock icke vara 

av den storleksordning att medel för de sistnämnda ändamålen skulle 

kunna avsättas i erforderlig utsträckning. För finansieringen av des

sa uppgifter torde därför andra finansieringskällor vara nödvändiga. 

Finansutskottet förutsätter i detta smnmanhang att landskaps styrelsen 

noga följer med utvecklingen i riket för att landskapet genom ordi:r.ia= 

rie medel skall kunna tillgodoräkna sig motsvarande andel µv vad som 

i riket satsas på E1iljövård ooh för det rörliga frilu:Ctslivets behov. 

Såsom en möjlighet att inom landskapet och oberoende av åtgärder 

i riket skaffa medel, har bl.a.i ltm Ulf Anderssons m.fl.hemställnings

motion(Nr 16/1971-72)föreslagi ts en utredning om möjligheterna att av 

resande till Åland uppbära en viss avgift~vilken främst sku]_e användas 

till miljövårdande ändamål.I enlighet med lag- och ekonomiutskottets 
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betänkande (nr 12/1971-72) över motionen beslöt Landstinget att hem

stä lla hos landskapsstyrelsen om en allsidig utredning om möjlighe

terna att, frä mst för miljövårdande ändamål, erhålla utökade inkoms

t er ti 11 landskapets enskilda medel . Landskaps styre 1 sen tillsatte 

i anledning av landstingets beslut en kommi tte med uppdrag 

att utreda olika alternativa lösningar. Kom@itten har avgivit ett 

delbetänkamide, vilket även tillställts landstingsmännen. 

Lantrådet har meddela finansutskottet att landskaps styrelsen för 

närvarande utreder frågan ytterligare bl.a. i fråga om behörigheten. 

Landskapsstyrelsen avser att till höstsessionen förelägga landstinget 

antingen ett lagförslag i ärendet eller en redogörelse för landskaps

styrelsens ställningstagande. 

Finansutskottet emotser att landskapsstyrelsen efter det att beho 

ven klarlagts och användningen av en eventuell avgift preciserats 

även undersöker möjligheterna att p å frivillig väg uppbära denna. En 

fri villig avgift skulle ewligt finansutskottets up~fattning unda'Y1-
. I 

rö ja vissa formaliteter vid uppbörden och troligen även öka nettoav

kastningen. Utskottet understryker emellertid att frågan om denna av

gift är av sådan betydelse för landskapet att samtliga möjligheter bör 

klarläggas. 

I sifferstaten underinkommsr V:6 , Finansieringslån skall , enligt 

tidigare meddela-c'. r ä ttelse, a_1e;ivet belopp vara 58 .800 . 

Med hänvisniug till det ova11 anförda föreslår utsl<ot tet vördsamt 

Mariehamn, den 

, 

att Landstings t måtte antaga landsl<ap s 

styrelsens :förslag till för13ta tillägg· till 

inkomst- ooh ut gif ts~rtaten för landf;lkap et 

Ålands \grJSkilda medel und~r -' r 197) .si;µ-n t be ... 
~ynd iga lan dskapsstyrelsen att för år ssta-

, te11s förverkliga:nd.e upptaga erforderliga l ån. , 
26 mar s 197~ ~ · 

På ~,.:skot xägnar: 

Runar Jti·~~::::===-~~~ 

ordför 

./ Henrik Gustafsson 
sekreterare. 

Närvarande ui utskottet: ordföranden Wilen, viceordföranden Elmer 

Jans son samt ledarnötern a Fri berg, Mattsson och Lundqvist . 


