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F'INANSUTSKOT11ETS BETÄNKANDE
Förslag till andra tilläggsbudget för år 1998

1997-98

nrll
FRnr26

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 efter förnyad behandling landskapsstyrelsens förslag till tilläggsbudget,
dock så att anslaget för aktieteckning i bolag föreslås sänkt till 2.000.000 mark.

UTSKOTTETS SYNPUNKTER

Allmän motivering
Utskottet hänvisar i fråga om övriga än i detaljmotiveringen angivna anslag till sitt
betänkande nr 10/1997-98.

Detaljmotivering
UTGIFTER
47.03.88

Aktieteckning i bolag (R)
Utskottet har erfarit att Ålands Industrihus Ab inte har tillräckligt eget fritt
kapital till förfogande för att göra satsningar av den storleksordning det
eventuellt kan bli fråga om visavi fastighetsbolaget för Hellesby gård. Därför
föreslår utskottet att ett anslag om 2.000.000 mark upptas för att möjliggöra
en höjning av aktiekapitalet i Ålands Industrihus Ab. Utskottet förutsätter
att en långsiktig hållbar och ändamålsenlig lösning förhandlas fram innan
landskapsstyrelsen fattar beslut om frigörande av medel för aktieteckning.
Utskottets beslut fattades genom omröstning som utföll (3-2). Beslutet
biträddes av ordföranden Bengtz samt ledamöterna Gustafsson och Sjölund.

-2ÄRENDETS BEHANDLING
Lagtinget har den 23 september 1998 med stöd av 53 § 2 mom. lagtingsordningen inbegärt
ett nytt betänkande av finansutskottet över framställningen.
Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Roger Nordlund och verkställande direktören för
Ålands Industrihus Ab Monica Hansen.
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

lands-

kapsstyrelsens förslag till andra
tilläggsbudget för år 1998 med
följande ändringar:
Landskaps-

Finans-

styrelsens

utskottets

förslag

förslag

INKOMSTER

39.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER
LÅN OCH FINANSIERINGSINKOMSTER

39.30

UPPTAGNA LÅN

39.30.90 Finansieringslån

Inkomsternas totalbelopp

8.820.000

7.820.000

8.820.000

7.820..000

8.820.000

7.820.000

3.812.000

2.812.000

-3-

UTGIFTER

Huvudtitel 47
47.

47.03

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10.600.000

9.600.000

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

10.600.000

2..600.000

3.000.000

2.000.000

3.812.000

2.812.000

47.03.88 Aktieteckning i bolag (R)

Utgifternas totalbelopp

Mariehamn den 23 september 1998

Ordförande

Göran Bengtz

Sekreterare

Susanne Eriksson

