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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 18/1974-75 

med anledning av landskapsstyrelsens framställ

ning till Landstinget med förslag till första 

tillägg till enskilda medels årsstat för land

skapet Åland under år 1975. 

Landstinget har inbegärt finansutskottets yttrande över ovan nämnda 

framställning. Utskottet, som i ärendet hört lantrådet Alarik Häggblom, 

finanschefen Åke Barnberg, landskapsstyrelseledamoten Gunnar Häggblom i 

egenskap av ordförande i Ålands Penningautomatförening samt rektor för 

Ålands Folkhögskola, Sten Erik Fagerlund, får anföra följande. 

24.10.50 

Detaljmotivering. 

Bidrag ur penningautomatmedel (r-f). 

Vid behandlingen i finansutskottet har framgått att det i motive

ringen nämnda beloppet om 450.000 mark, som skulle användas för 

apparatinköp, hänför sig till det anslag om 561.377 mark, som 

fanns upptaget i andra tillägget till enskilda medels årsstat 

för 1974. (Ls framst.nr 52/1973-74). Anslaget föreslogs då få 

användas så, att 350.000 mark skulle utges såsom understöd i form 

av lågräntelån, medan 211.377 mark skulle reserveras för inköp 

av penning- och spelautomater. Finansutskottet fann att frågan 

om anslagens disponering i vissa avseenden var oklar och efter

lyste i sitt betänkande (nr 20/1973-74) ett klarläggande av prin

ciperna beträffande penningautomatföreningens verksamhet liksom 

om kompetensfördelningen mellan landskapsstyrelsen och föreningen. 

I anseende härtill föreslog utskottet att anslaget skulle stå re

serverat i landskapets enskilda årsstat till dess de framkomna 

frågeställningarna klarlagts. Betänkandet omfattades av lands
tinget. 

I och med andra tilläggsbudgeten fanns 1974 sålunda budgeterat 

såsom avkastning av Ålands penningautomatförenings medel 1.861.377 
.~nsl<ilda nre~el 0 av: penning-automatmedel 

mark. Bokslutet for /1974 utvisar att sasom inkomst /1tf±lut1t 

1.460.981,22 mark och att 1.335.920 mark fördelats, medan till 

1975 reserverats 125.061,22 mark. Av bokslutet framgår sålunda 

att endasL:en mindre del av den av penningautomatföreningens fon

derade avkastning som enligt landskapsstyrelsens framställning i 

andra tilläggsbudgeten 1974 förutsattes att överföras till enskilda 

medel, tillförts dessa medel. Den nu i första tilläggsbudgeten för 

1975 nämnda summan om 450.000 mark, som utgör en del av förenämnda 

561.377 mark, kvarstår i penningautomatföreningens disposition. 
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Enligt finansutskottet anfördes i landskapsstyrelsens framställ

ning till andra tilläggsbudgeten 1974 en annan uppfattning än vad 

som landskapsstyrelsen i nu förevarande framställning intar be

träffande förfogandet och rätten att förfoga över medlen. De medel 

som 1974 skulle föras in i enskilda medel och då ställdes under 

landstingets beslutanderätt har nämligen genom landskapsstyrelsens 

förfaringssätt, att nu endast inberätta om medlens placering och 

disposition,helt undandragits landstingets förfogande. Detta po

ängterar än mer behovet av den utredning och det klarläggande som 

finansutskottet efterlyste redan 1974. Utskottet upprepar därför 

önskemålen om utredning av nämnda frågor liksom även beträffande 

nu ifrågavarande medels karaktär, innan de i andra tillägg 1974 
upptagna medlen användes. 

26. 21. 74 Utbyggnad av Ålands folkhögskola (r). 

Utskottet omfattar planerna på en utbyggnad av folkhögskolan och 

den första etapp som nu föreslås. Enligt gjorda bedömningar kan 

folkhögskolan även i fortsättningen påräkna ett tillräckligt elev

underlag.' Folkhögskolan har med en :relativt flexibel läroplan 

möjligheter att anpassa denna efter behoven och kan därför i många 

avseenden utgöra ett komplement till de övriga skolorna. Utskottet 

önskar för sin del poängtera folkhögskolans roll som en åländsk 

utbildningsinstitution, där undervisningen om självstyrelsen och 

dess betydelse bör ges en självskriven och framträdande nlats. 

Också ur den synpunkten bör det ses såsom ett allmänt åländskt 

intresse att upprätthålla folkhögskolan och genom ändamålsenliga 

lokaliteter skapa förutsättningar för verksamheten. 

Med hänvisning till det ovan sagda föreslår finansutskottet vördsamt 

1) att Landstinget måtte antaga landskapsstyrel

sens förslag till första tillägg till enskilda 

medels årsstat för landskapet Åland under år 1975 

och bemyndiga landskapsstyrelsen att upptaga för 

budgetens förverkligande erforderliga lån, samt 

2) att landstinget måtte hemställa om att land

skapsstyelsen utreder principerna för Ålands 

Penningautomatförenings verksamhet och kompetens

fördelningen mellan föreningen, landskapsstyrel
sen och landstinget, 

inberättar utredningsresultatet för lands
tinget, samt 

vidtar eller föreslår av utredningen eventu

ellt påkallade ändringar i gällande författningar. 

Ma-



riehamn, den 3 juli 1975 . 

På ~tsk_1:t~ts ~vägnar: 

(_~H;~ -
Rl.IRttr vn~·--==-
ordförande ) 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Wilen, viceordföranden Elmer Jansson 

samt ledamöterna Friberg, Lundqvist och Mattsson. 
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