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FINANSUfSK01TETS BETÄNKANDE nr 18/1982~83 med 

anledning av ltl Barbro Sundbacks m.fl.hem

ställningsmotion till landskapsstyrelscn om 

tillsättande av en parlamentarisk kommitte 

för att granska Ålands penningautomatförenings 

målsättning och verksamhetsprinciper. 

Landstinget har inbegärt finansutskottets yttrande över nämnda motion. 

Utskottet, som i ärendet hört lantrådet Folke Woivalin och Alands penning

automatförenings VD Lars Porko och dessutom vid besök vid penningautomat

föreningens lokaliteter sammanträffat med dess styrelses arbetsutskott, får 

1 anledning härav anföra följande. 

I hernställningsmotionen efterlyses vidgade ramar för bcviljning av penning

automatföreningens avdrag, en genomgång av reglerna för erhållande av 

medlemskap i föreningen samt en politisk diskussion om dess målsättning 

och verksamhetsprinciper. 

Alands penningautomatförenings verksamhet regleras av Penningautomat.för

ordning för landskapet Åland (AFS 62/1972). Enligt förordningens 6 § är 

föreningens ändamål att anskaffa medel för att befrämja allmännyttig 

verksamhet i landskapet genom att ställa penningautomater och förströcJsc

automatcr till allmänhetens förfogande mot avgift. Medlemmar i föreningen 

kan vara i landskapet hemmahörande samfund och stiftelser som inom sitt 

verks3Jllhetsområde intar en central ställning och vars verksanlhet är all -

männyttig. 

Landskapsstyrelsen tillsätter av föreningens styrelse, som består av åtta 

ordinarie medlemmar, ordförande, viceordförande och två styrelsemedlemmar. 

Vidare utses en av f öre:ningens bägge revisorer och suppleant för denne av 

landskapsstyrelsen. 

Utskottet konstaterar att penningautomatförordningen medger att stöd för 

alla allmännyttiga btr1damål kan sökas fnln pcrmingautomatmedel ,' Inte heller 

antagandet av nya medlemmar är begränsat till någon viss sektor. Utskottet 

<mscr vidare att det parlamentariskc::i ;:insvaret över föreningen tryggas 

genom landskapsstyrelscns inflytande i styrelsen och genom dess av landskaps

styrelsen utsedd revisor,. Aven landskapsrevisorerna kan grar1ska och har 

även granskat penningautomatföreningens verksamhet (se landskapsrevisorernas 

berättelse för år 1979). 
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Med dessa motiv att motionens yrkanden redan är tillgodoseµda föreslår 

utskottet att motionen förkastas, Utskottet anser <;lock a.tt inforrnationeµ, 

till allmänheten om möjligheten att söka penningautornatrnedet bör intensifieras 

och samma sak vad gLil ler med1 emskap i fören ingen, T fråga 0n1 gnmskn jngen 

av föreningens verksamhetsprinciper bör landskapsstyrelsen stå i nära 

kontakt med sin revisor och vid behov utfärda särskilda c;lirektiv för Je1me. 

Mot utskottets beslut anmäler ledamoten Barbro Sundback avvikande mening. 

Med hänvisning till det ovan sagda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 24 januari 1983. 

att Landstinget med förkastan\le av hernställ,.. 

ningsmotionens kläm bringar innehållet i 

hemställningsmotionens och betänkandets mo

tivering till landskapsstyreJ_sens kännedom. 

På finansutskottets vägnar: 

Rolf Carlson 

ordförande 

Dag Boman 
sekreterare. 

Närvarande i utskottet: ordf. R.Carlson, v.ordf. R.Söderlund, ledamöt. E . 

.Jansson, Sundback och T. Söclcrlund. 


