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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr la/1985-86 med anledning av land

skapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag till ordinarie 

årsstat för landskapet Åland under· år 

1986. 

Landstinget, som inte oförändrat omfattat finansutskottets betänkande nr 1/ 1985-86 

över landskapsstyrelsens förslag till ordinarie årsstat för år 1986, har den 2· januari 1986 

inbegärt utskottets yttrande över de vidtagna ändringarna. 

Utskottet får med anledning härav anföra följande. 

Detalj motivering 

26 Ht 30. ARKEOLOGISK OCH ETNOLOGISK VERKSAMHET. 

26.30.21./.. Planering och projektering av en boplats från förhistorisk tid (r). (Momentet 

nytt) (+ 20.000). 

L tm Sven-Olof Lindfors m.fl. finansmdtion nr 28/ 1985-86. 

Landstinget har beslutat att med godkännande av finansmotionen höja ansla

get med 20.000 mark och att med anledning härav ge momentets motivering 

följande lydelse: 

"I finansmotionen föreslås att under momentet upptas ett anslag för planering 

och projektering av en boplats från förhistorisk tid. Som framgår av motionen 

har landstinget med anledning av en hemställningsmotion (Hemst.mot. nr 

It.i./ 1982-83) redan tidigare hemställt till landskapsstyrelsen om en utredning 

av förutsättningarna för att uppföra en boplats från förhistorisk tid i syfte 

att belysa Ålands äldre historia. 

Något konkret har hittills inte gjorts för att förverkliga iden. 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslås att finansmotionen godkänns." 

Finansutskottet omfattar landstingets beslut. 

Mot beslutet har ledamoten Tuominen anmält avvikande åsikt eftersom han 
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anser att finansutskottets tidigare beslut borde ha vidblivits. 

27 Ht. 02. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 

27 .02.52 Stöd till varutransporter mellan riket och Åland (r). 

Landstinget har beslutat att tredje stycket i finansutskottets motivering till 

betänkandet skulle ändras och få. följande lydelse: 

"Utskottet har erfarit att en arbetsgrupp med uppgift att utreda frågan 

nyligen tillsatts. Med tanke på den långa tid som förflutit sedan frågan först 

anhängiggjordes bör dock landskapsstyrelsen i samråd med självstyrelsepoli

tiska nämnden överväga om ytterligare åtgärder kunde vidtas i syfte att 

påskynda en tillfredsställande lösning av frågan." 

Finansutskottet omfattar landstingets beslut. Minoriteten (viceordföranden 

Olof Jansson och ledamoten Lundberg) vidblir utskottets tidigare beslut. 

12. FÖRSÖKSVERKSAMHETEN 

27 .12.70 Anskaffning av inventarier och maskiner. 

L tm Tage Bo mans m.fl. finansmotion nr 23/ 1985-86 (+ 30.000). 

Landstinget har beslutat att med godkännande av finansmotionen höja ansla

get med 30.000 mark och att med anledning härav ge momentets motivering 

följande lydelse: 

"I finansmotionen föreslås upptagande av medel under momentet för projek

tering av ett kyllager vid Ålands Försöksstation för att möjliggöra en mer 

omfattande forskningsverksamhet kring specialgrödornas lagringsproblem och 

på så sätt förbättra lagringsmöjligheterna för specialgrödorna på Åland. 

Specialodling har kommit att utgöra b9sen för det åländska jordbruket och 
J 

finansutskottet anser därför i likhet med motionärerna att forskningen kring 

specialgrödorna är ytterst viktig och bör få möjlighet att utvecklas. 

Härför föreslås att motionen eodkänris." 

Finansutskottet omfattar landstingets beslut. Minoriteten (ledamöterna Sund

blom och Tuominen) vidblir utskottets tidigare beslut. 
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Med hänvisning till det anförda får finansutskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget med anförda 

motiveringar antar förslaget till 

ordinarie årsstat för landskapet Aland 

under år 1986 med av landstinget 

omfattade ändringar samt bemyndigar 

landskapsstyrelsen att uppta för 

budgetens genomförande erforderliga 

lån. 

INKOMSTER 

Avdelning 14. 

14. FINANSIERINGSINKOMSTER 

01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER 

03. Förskott på statsanslag för skattefinansiell utjämning 

Inkomsternas totalbelopp 488.923.442 

UTGIFTER 

Huvudtitel 26 

26. UTBILONINGSAVDELNINGENS FÖRVAL TNINGSOMRÄDE 

30. ARKEOLOGISK OCH ETNOLOGISK VERKSAMHET 

24. Planering och projektering av en boplats från förhistorisk tid 

Huvudtitel 27. 

12. FÖRSÖKSVERKSAMHETEN 

70. Anskaffning av inventarier och maskiner 

Utgifternas totalbelppp 488.923.442 

401.504 .. 622 

401. 504. 622 

401.504.672 

126.664.200 

902.400 

20.000 

· oö • v.J9. &00 

2.284.000 

51.500 



Mariehamn den 2 januari 1986. 
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På finansutskottets vägnar: 

Roger Jansson 

ordförande 

Elisabeth Naucler 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Roger Jansson, vice

ordföranden Olof Ja~sson, ledamöterna Lundberg, Sundblom och Tuominen. 


