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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 1a/1984-85 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställning 

till landstinget med förslag till ordinarie 
årsstat för landskapet Åland under år 1985. 

Landstinget~ som inte oförändrat omfattat finansutskottets betänkande nr 1/1984-85 

över landskapsstyrelsens förslag till ordinarie årsstat för år 1985, har den 19 

december 1984 inbegärt utskottets yttrande över de vidtagna ändringarna. 

Utskottet får med anledning härav anföra följande. 

Detaljmotiveringen. 

26 Ht. 01. CENTRALFöRVALTNING 
26.01.01 Avlöningar (f). 

26.27.50 

Landstinget har beslutat att till finansutskottets motivering av 

momentet skall fogas följande tillägg: 

"Landskapsstyrelsen bör dock under år 1985 uppgöra förslag till ar

betsfördelning mellan de båda skolpsykologtjänsterna samt klargöra på 

vilket sätt elevvården därigenom kan förbättras. Landskapsstyrelsen 

bör därefter inhämta kommunernas intresse för deltagande i kostna

derna för en andra skolpsykologtjänst och inkorrnna till landstinget 
med förslag i saken." 

Finansutskottet omfattar landstingets beslut. 

27. ALLMÄNNA KULWRELLA UPPGIFTER 

Främjande av vetenskap, litteratur och konst samt tmderstöd åt 

kulturella organisationer (r). 

Landstinget har beslutat att p. 24 "Landskapskonstnärsbefattnh1g" i 

finansutskottets betänkar1de inte skall upptas till behandling, Vidare 

har landstinget beslutat att till p. 25 "Till landskapsstyrelscns dis

position" fogas ett tillägg om 50.000 mark, med följande motivering: 

"Anslaget föreslås höjt med 50.000 mark att ställas till landskaps

styrelsens disposition för att i experimentsyfte avlöna en lan1lskaps

konstnär .11 

Utskottet har inte kunnat omfatta beslutet oförändrat utan anser att 

p. 24 11Landskapskonstnärsbefattning" i finansutskottets betänkande 

skall utgå och att p. 25 "Till landskapsstyrelsens disposition" 1 

finansutskottets betänkande skulle bli p, 24 för samma ändamål. 



28 Ht. 

28. 02. 77 

-2-

Anslaget s:kiulle höjas med 50.000 mark och få :följande motivering: 

Anslaget föreslås höjt med 50. 000 mark. Höjningen kan användas 

för avlönande i experimentsyfte av en landskapskonstnär om 

landskapsstyrelsen prövar det skäligt • 

.MJt beslutet har ledamoten Roger Jansson anmält avvikande åsikt 

och hänvisar härvid till sin tidigare ståndpunkt i frågan. 

02. VÄGAR 

.Y,'ågbygfillads- och vägförbättringsarbeten_p! fasta Aland (r}. 

Landstinget har beslutat att andra meningen i första stycket i 

finansutskottets motivering under rubriken "Dispositionsmedel" 

skall få följande lydelse: "Utredning och projektering bör färdig
ställas så snart att anslag för bygget kan tas upp i årsstaten 

för 1986." 

Finansutskottet omfattar landstingets beslut. 

Med hänvisning till det anförda får finansutskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 20 december 1984. 

att Landstinget med anförda motiveringar antar 

förslaget till ordinarie årsstat för landskapet 

Aland under år 1984 med av landstinget omfattade 
ändringar samt bemyndigar landskapsstyrelsen 
att uppta för budgetens genomförande erforder

liga lån. 

På finansutskottets vägnar: 

Roger Jansson 

ordförande 
Elisabeth Naucler 
sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordf. Roger Jansson, v.ordf. Olof 

Jansson, ledamoten Karl Sundblom samt ersättaren Fredrik Mattsson. 


