
FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 18/1986-87 med anledning av land

skapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag till första 

tillägg till enskilda årsstaten för 

landskapet Aland under år 1987. 

Landstinget har den 21 april 1987 inbegärt finansutskottets yttrande över fram

ställningen. 

Utskottet, som i ärendet hört finanschefen Dan E. Eriksson och 1andskapsstyrelse

ledamoten Lasse Wiklöf, får med anledning härav anföra följande. 

24 Ht. 10. BUDGETBYRÅN 

I förevarande framstä11ning ingår ett förslag till principer enligt vilka 

penningautomatmedel i fortsättningen skulle fördelas. Utskottet har 

beslutat omfatta förslaget att från och med är 1988 tillämpa på 

förhand uppgjorda principer. 

Det är dock utskottets åsikt att principerna skall ses som allmänna 

riktlinjer och att landskapsstyrelsen skall vara beredd att göra avvi

kelser då särskilda behov på något område föreligger och om t.ex. 

storleken av utdelningsbara medel kraftigt förändras eller om antalet 

ansökningar koncentreras till en sektor. 

Utskottet omfattar också landskapsstyrelsens förslag procentueH 

fördelning, utgående från de belopp som idag finns att fördela, rnen 

vill understryka att procentsatserna måste bli föremål för kordge

rlngar om de förde!ningsbara medlen starkt ökar eller minskar" Vid en 

ökning bör en större del ay medlen fonderast medan en stark sänkning 

kan innebära att fonderade medel måste tas i anspråk och 1 ett sådant 

läge är det de ideella organisationernas behov som i första hand skall 

tillgodoses" 

Finansutskottet viH i sammanhanget fästa uppmärksamhet vid att 

kontrollen av medlens användning handläggs av landskapsstyrelsen på 

ett effektivt sätt. 
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Slutligen vill utskottet påpeka att de föreslagna fördelningsprindperna 

endast bör tiUämpas under förutsättning av att landskapsstyrelsens 

framställning med förslag till landskapslag angående ändring av 3 § 

landskapslagen om lotterier träder i kraft (Framst.nr 42/ 1986-87). 

I framställningen föreslår Jandskapsstyrelsen att räntan för samtliga 

lån skulle fastställas till 6,5 procent. Även utskottet anser det 

ändamålsenligt med en fast ränta om 6,5 procent utom vad gäHer 

för direkt kommersiella ändamål. I dessa faU anser finansutskottet att 

räntan bör f aststä1Jas från fall till fall och vara högre. 

Ledamoten Lundberg har anmält avvikande åsikt såtHlvida att han 

anser det vara tHiräcldlgt att fördelningen som tidigare sker enligt lag 

och förordning. 

Med hänvisning ti11 det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 4 maj 1987 

att Landstinget omfattar Jandskaps

styrelsens förslag tHl första tillägg till 

enskilda årsstaten för landskapet 

Äland under år 1987 samt bemyndigar 

landskapsstyrelsen att uppta för bud

getens genomförande erforderliga lån. 

På finansutskottets vägnan 

Roger Jansson 

ordförande 

Elisabeth Nauder 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Roger Jansson1 vice

ordföranden Olof Jansson1 ledamöterna Lundberg och Sundblom samt ersättaren 

Sundback. 


