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FINANSUTSKOTTETS betänkande nr 15/1970-

Framst. nr 14/1971. 71 med anledning av Ålands landskapsstyrelses 

framställning till Ålands landsting med för

slag till fjärde tillägg till landskapets oT~ 

dinarie årsstat för år 1970. 

Sedan landstinget över förenämnda framställning inbegärt finans

utskottets betänkande, får utskottet, som i ärendet hört landskaps

lrnmreraren Henrik Gustafsson och vägingenjören Anders Lindholm 1 

vördsamt anföra följande: 

I form av framst ä llning med förslag till tillägg till föregå ende 

års budget föreläggs landstinget årligen en särskild bokslutsbudget 1 

som går ut på att landstinget i efterhand skall godkänna under före 

gående år inträffade överskridningar av vissa anslag. För att en 

över,skridning skall kunna inrymmas i bokslutsbudgeten bör den ha för-

orsakats av normala prisförhöjningar eller av andra naturliga kost-

nadsökningar. Däremot borde i en sådan budget icke ingå överskr id

ning som föranletts av att någon ny verksamhet inletts eller av att 

annan åtgärd vidtagits utan att landstinget tidigare givits till

fälle att ta ställning till frågan. 

Föreliggande budgetförslag torde med ett undantag när motsvara 

ovan nämnda krav på en bokslutsbudget, vilket med tanke på de senas

te årens bokslutsbudgetförslag kan noteras . med tillfredsställelse. 

Undantaget utgör anslaget om 135.000 mark under 5 Ht.VI:21. (I de

taljmotiveringen har momentet felaktigt angivits som 5 Ht.V:21.) 

J Även om anslag för omskolningskurserna under höstterminen 1970 

borde hå upptagits zedan före det kurserna inleddes, har utskottet 

trots nämnda formella anmärkning intet att påminna mot kurserna 

som sådana, vilka ju också godkänts av landstinget i samband med 

1971 års årsstat, 

5 Ht.VIII:8. Underh§,11 av skolplan och stängsel. 

I detaljmotiveringen för detta anslag anges något oklart den 

bostad, invid vilken grovplanering av gårdsplan genomförts. msagda 

bostad" skall vara föreståndarbostaden, vilken under fjolåret v e:1_ :!·.0 

föremål för en genomgå ende grundreparation. 

10 Ht. VII:2 . För inköp av oJ~eskyddsutrustning. 

Denna kostnadsökning föranleddes av att landskapsstyrelsen vid 

import av ifrågavarande utrustning måste erlägga omsättningsska tt. 

Enligt uppgift har dock ansökan om restitution inlämnats till fi 
nansministeriet. 
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Enär erläggandet av omsättningsskatt inverkar på de ordinarie 

medlens totalbelopp, har utskottet fäst uppmärksamhet vid det märk

liga f örhällandet att landskapet i fråga om materialanskaffningar 

för åtgärder inom dess behörighetsområde är skyldig att betala om

sättningsskatt. I motsvarande fall torde staten icke vara tvungen 

att betala skatt. 

Med hänvisning till det ovan anförda får finansutskottet vörd

sarrt föreslå 

att Landstinget måtte antaga landskaps

styrelsens förslag till fjärde tillägg till 

landskapets ordinarie årsstat för år 1970. 

Mariehamn, den 22 

På 

~~+-/---=::..-:... 
Folke Vi!oivalin 

crdf örande 
/ ) /'/ 

\Pu-t"~ , 
. /. Sune Carlsson 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Folke- Woivalin 9 viceordföran

d en Harry Lindfors samt ledamöterna Bertel Söderlund; Georg Wide
man och Runar Wilen. 
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