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FINANSUTSKOTTETS betänkande Ng 18/1967-68 me d
anledning av Ålands landskapsstyrelses framställ,
m 18/1967-68 .
ning till Ålands landsting med förslag till första tillägg till ordinarie inkomst- och utgifts- I
staten för landskapet Åland under år 1968 .
f
(m 18/1968).
Med anledning av ovannämnda framställning, varöver Landstinget
inbegärt utskottets utlåtande, får utskottet, som i ärendet hört lant
rådet Martin Isaksson, äldre landskapssekreteraren Jan-Erik Lindfors,
landskapskamreraren Henrik Gustafsson, vägingenjören Bo Wilenius,
bankdirektör Klas Eklund och rektor Gunnar Lemqvist, vördsamt anföra
följande:
I utskottets betänkande N2 2/1967-6B med anledning av landskapsstyrelsens förslag till ordinarie budget för år 1968 berördes bland annat vissa anslag, vilka vid en jämförelse med rikets budget med beaktande av förvaltningsbehörigheten väl torde kunna upptagas i landskapets budget. Landskapsstyrelsen har i föreliggande budgetförslag
beaktat de av utskottet framförda önskemålen och sålunda upptagit anslag för lån för anskaffande av havsgående fiskefartyg under 11 Ht.
I:6 samt under 1 Ht. I:l4 ett anslag för stödjande av valorganisationer.
Beträffande det sistnämnda anslaget förutsätter redan anslaget
I
upptagande under 1 Ht. att landstinget närmare borde uttala sig om de
I
grunder, enligt vilka understödet skall fördelas mellan valorganisationerna. Utskottet förväntar sig därför att landskapsstyrelsen utarbetar ett lagförslag i ärendet, enligt vilket fördelningspri nciperna skulle få en sådan utformning att ingen valorganisation blir diskriminerad. Ledamoten Woivalin har däremot föreslagit, att beloppet
skulle sänkas till att motsvara de kostnader, som den åländska riksdagsmannen åsamkar Svenska Folkpartiets rikSdagsgrupp .
Enligt vad utskottet erfarit skulle det årliga inkomstbortfallet
för kommunerna genom sjömansskatten för sjömän på svenska fartyg uppgå till betydande belopp. Med tillfredsställelse kan utskottet konstatera att landskapsstyrelsen ägnar frågan nödig uppmärksamhet. På
grund av ärendetR betydelse för vissa kommuner förväntar sig utskottet dock att skyndsamma åtgärder på ett eller annat sätt skall vidtagas för att kommunerna redan innevarande år skall komma i åtnjutande av kompensation för skattebortfallet.
Under momentet 10 Ht. III:l9 har upptagits ett a~slag om 1.500.000
mk för tillbyggnad jämte anskaffning av maskiner till Ålands yrke~sko1

-2-

la. På grund av den korta tid som stått utskottet till buds har anslaget för Ålands Yrkesskolas tillbyggnad jämte anskaffning av maskiner inte kunnat behandlas så grundligt som utskottet hade önskat.
Visst utredningsmaterial saknas dessutom ännu. Utskottet som omfatt
målsättningen för skolans utvidgning har upptagit 60.000 mk för till.
byggnademprojekteringskostnader och emotser att landskapsstyrelsen
återkommer med sin framställning i övr:igt vid landstingets session i
augusti, emedan möjligheter därefter ändå föreligger att färdigställa
bygget i tid till höstterminen 1969. Anslaget för byggnadens förverkligande föreslås sålunda utgå från denna tilläggsbudget, med motsvarande minskningr~ kommunernas andelar i anläggnings- och drlftskostnaderna och av statsanslaget för skattefinansiell utjämning.
I det under 10 Ht. V:l upptagna anslaget för vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten ingår ett belopp om 75.000 mk för utbyggande av
det s.k. Snäckö-färjfästet annorlunda än som ursprungligen planerats.
Motiveringen härför har varit att landskapets mer djupgående färjor
även skulle kunna anlöpa ifrågavarande färjfäste. Då utskottet i
princip anser att färjfästena i mån av möjlighet bör anläggas så, att
samtliga landskapets färjor kan anlita dessa, kan utskottet helt omfatta landskapsstyrelsens förslag i detta avseende.
Den av landskapsstyrelsen utarbetade kontoplanen för Ålands centralsjukhus synes utskottet ändamålsenlig och bör kunna giva en överskådlig bild av sjukhusutgifterna och därmed kunna läggas till grund
för kostnadsbesparande åtgärder. I kontoplanen har benämningen för
gruppnummer 32 .blivit oriktigt angiven. I stället för 11 årsanskaffningar" bör det vara "nyanskaffningar".
Med beaktande av lantrådets uttalande under remissdebatten angående framställningen närslutna preliminär verksamhetsplan för åren
1968-1972 har utskottet i detta skede icke upptagit densamma till
saklig prövning.
Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föresl
att Landstinget måtte antaga landskapsstyrelsens förslag till första tillägg till ordinarie
inkomst och utgiftsstaten för landskapet Åland
under år 1968 med följande ändringar:

I N K 0 M S T E R.
Landskapsstyrels ens förslag.

Finansutskottets förslag.

-33 Avdelningen.

-------------------------

I. Inkomster av blandad natur.
Ålands Yrkesskola.
14 . Kommunernas andelar i anläggnings50.000
och driftOOstnader •.••••••••••••
50.000
Summa I kap.
Summa 3 Avdelningen 50.000
6 Avdelningen.
I. Finansieringsinkomster.
Avräknings- och ränteinkomster.
1. Statsanslag för skattefinansiell utjämning:
a) förskott för år 1968 •••••••••
2.393.660
Summa 6 Avdelningen
2.393.660

953.660
953.660
1 .003.660

Summa inkomster mk 2.443.660

==========================================
U T G I F T E R.
10 Huvudtiteln. Investeringsutgifter.
III. Undervisnings- och bildningsväsendet.
19. Ålands yrkesskola för tillbyggnad
jämte anskaffning av maskiner
(reservationsanslag)
Summa III kap. 1.513.500
Summa 10 Huvudtiteln

1.500.000

60.000

73.500
1.996.420

556.420

Summa utgifter mk 2.443.660

1 .003.660

--------------------------------------Mariehamn, den 23 mars 1968.
På finansutskottets vägnar:
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Närvarande i utskottet~ viceordföranden Harry Lindfors, ledamöt
na Bertel Söderlund och Folke Woivalin samt suppleanterna Thor-Alf
Eliasson och Sven Lemberg.

