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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr la/l976-77 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställning 

till landstinget med förslag till ordinarie 

årsstat för landskapet Åland under år 1977. 

Landstinget, som icke oförändrat omfattat finansutskottets betänkande nr 

1/1976-77 över landskapsstyrelsens förslag till ordinarie årsstat för 1977, 

har inbegärt utskottets yttrande över de vidtagna ändringarna. Utskottet får 

i anledning därav anföra följande. 

~~ID~g=WQ~!~~~1~~~~.Utskottet föreslår följande tillägg: 

För att möjliggöra Kumlinge läkemedelsförråds fortsatta verksamhet hEmlStäller 

utskottet att landskapsstyrelsen övervägar möjligheterna att i första tillägg 

till ordinarie årsstaten upptaga anslag för ändamålet. 

~~~g~iiDQ~1~~~i~~~~· Utgifter. 
26.03.70 Anskaffning av inventarier. 

Utskottet har omfattat en höjning av anslaget med 2.100 mark till 

11.600 mark. 

28.02, 70 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten på fasta Åland (r): 

Utfarten från Mariehamn. Utskottet har omfattat landtingets be-

slut att i detta skede inte upptaga anslag för utfarten. Anslag 

kan i stället upptagas i kommande tilläggsbudget sedan landskaps

styrelsen inkommit till landstinget med en utförlig plan beträffande 

ombyggnad av östra utfartens korsning med Lemlandsvägen. Utskottet 

förutsätter därvid att landskapsstyrelsen prövar alternativa lös

ningar. 

}.1omentet har i sifferstaten minskats med L 300.000 mark till 

2.350,000 mark. 

Inkomster. 

14.01.03 Förskott på statsanslag för skattefinansi€11 utjämning. 
~ ~ 

Anslaget har med beaktande av ändringarna på utgiftssidan minskats 

med 1.297,900 mark. 

~1~~~~~~gt~~· 
Utskottet har förenat slg om landstingets beslut beträffande ändringarna i 

sifferstaten. För tydlighetens skull har de genom ändringarna berörda posterna 

upptagits l bilaga, Arsstatens totalbelopp är 156.452.262 eller 123.484 mark 

mindre än i landskapsstyrelsens framställning. 



631 
-2-

Med hänvisning till det ovan sagda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga motiverirJ.gen l · 

till finansutskottets betänkande nr 1/1976-77 1

1 

enligt ovanstående . 

Mariehamn den 13 januari 1977 , 

vägnar: 

ordförande A----, 
Henrik Gustafsson 

sekreterare . 

Närvarande i utskottet:ordföranden Eklund, viceordföranden Olof Jansson 

samt ledamöterna Mattsson, Torvald Söderlund och Wiklöf . 

Il 
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14. PJNANST I?.HJNGSJNK(HviSTER ========================== 
O 1. A VHÄKN1 NGS,. OCH fJNANSJ EIHNGSINKOT'~STEH 

03. FBrskott på statsanslag för skatte

finansiell utjämning 

Inkomsternas totalbelopp 

U T G J F T E H 

Huvucttitel 26. -----------
26. TJTTHLDNTNGSAVDELNJNGENS FÖHVALTNJNGSm1HÅDE 

03. ÅL /\NDS LYCEUM 

70. Anskaffning av inventarier 

Huvudtitel 28. 

28. TH/\ FTKA VfiFLNTNGENS rhHVALTNJNGSOMHÅ.DE 

02. VÄGAR 

77. Vägbyggnads- och vägförbättrings

arbeten på fasta Åland (r) 

Utgifternas totalbelopp 

632 

133.B9~5.157 

~~;~~~;~~~ 
!·332~21 

11 • ()OO 

)1.002.402 
==========-= 

2.350.000 
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