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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 1a/1986-87 med anledning av Jand

skapsstyrelsens framställning tiU 

landstinget med förslag tiJ1 ordinarie 

årssta t för landskapet Åland under år 

1987. 

Landstinget, som inte oförändrat omfattat finansutskottets betänkande nr 1/ 1986-87 

över !andskapsstyrelsens förslag till ordinarie årsstat för år 1987, har den 5 januari 1987 

lnbegärt utskottets yttrande över de vidtagna ändringarna. 

Utskottet som i ärendet hört lantrådet Folke WoivaJin, finanschefen Dan E.Eriksson och 

byråingenjören Göran HoJmberg får med anledning härav anföra följande. 

Detaljmotivering 

INKOMSTER 

12. avd. 28. TRAFIKA VDELNINGENS FÖRVAL TNINGSOMRÄDE 

12.28.03 Tekniska byråns inkomster 

2. A r r e n d e n o c h d i ,. e r s e i n k o m s t e r 

Landstinget har beslutat att sista meningen av motiveringen till anslaget 

skulle få följande lydelse: 

"Utskottet förutsätter att 1andskapsstyrelsen vidtar därav påkallade änd

ringar på utgiftssidan inom moment 28.04.21 samt att den ifrågavarande 

verksamheten på m/s Gudingen och m/s Käkar (Tre Måsar) upprätthålles 

under budgetåret med strävan tiJl största möjliga bärighet". 

Finansutskottet omfattar landstingets beslut. Minoriteten (ledamöterna Lund

berg och Tuominen) vidb!ir utskottets tidigare bes!ut eftersom de anser att 

rörelsen skulle upprätthållas endast i det fall att det kunde ske utan förlust. 

UTGIFTER 

22 Ht. 05. LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UTGIFTER 

22.05.97 Andel i anskaffande av sjöräddningsbåt/tjänstebåt (R) (+ 900.000) 

Landstinget har beslutat att finansutskottets motivering till anslaget skulle 

utgå och att motiveringen i stället skulle fä följande lydelse: 

"Med hänvisning tlll moment 22.05.96 i Jandskapsstyrelsens förslag till tredje 
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tillägg till ordinarie årsstaten för år 1986 föreslås ett anslag om 900.000 

mark som landskapets ande! i ett med Alands sjöräddningssällskap gemensamt 

inköp av en snabbgående jetdriven sjöräddningbåt/tjänstebåt. 

Landskapsstyrelsen avser att teckna avtal med sjöräddningssällskapet angåen

de inköpet och driften av båten enligt ett utarbetat avtalsutkast. 

Om ovanstående projekt inte kan fullföljas föreslås att en del av anslaget får 

användas för utbyte av nuvarande tjänstebåt." 

Finansutskottet har inte kunnat omfatta beslutet oförändat utan anser att 

anslaget skulle godkännas med den av finansutskottet tidigare anförda 

motiveringen dock så att fjärde stycket skulle få följande lydelse: 

Innan anslaget används bör landskapsstyreJsen tilJse att Alands sjöräddnings

sällskaps del av finansieringen har kunnat säkerställas i överensstämmelse 

med vad som framlagts under tidigare förhandlingar med landskapsstyrelsen. 

Vidare skall arbetsfördelningen vara klargjord mellan de olika enheter som 

handhar sjöräddningsarbetet innan medlen utges. Likaså bör ett avtal om 

användningen vara uppgjort och härav bör framgå hur driftskostnaderna på 

ett rättvist sätt skall fördelas samt hur användningen skall kunna lösas på ett 

ändamålsenligt sätt. Slutligen bör också förvaltningens behov av en arbets

/tjänstebåt klarläggas. Om det skulle visa sig omöjligt att uppfylla de nu 

ställda viJlkoren anser utskottet att anslaget inte får användas för utbyte av 

den nuvarande tjänstebåten. 

Minoriteten (ledamöterna Lundberg och Sundblom) vidblir utskottets tidigare 

beslut. 

26 Ht. 27. ALLMÄNNA KULTURELLA UPPGIFTER 

26.27 .50 fL?mjande av vetenskap,, litteratur och konst, samt understöd åt kulturella 

organisaQoner (R) (+ 100.000) 

21+. Till Iandskaesstyrelsens disposition (R) (+ 100.000) 

Landstinget har beslutat att finansutskottets motivering till anslaget skulle 

utgå och att motiveringen får följande lydelse: 

"Utskottet föreslår att anslaget höjs med l 00.000 mark till 607 .500 mark för 
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att bibehålla kulturverksamheten på nuvarande nivå samt för att stödja nya 

former av kulturaktiviteter i synnerhet om de riktar sig till ungdomar och 

barn." 

Finansutskottet omfattar landstingets beslut. Minoriteten (viceordföranden 

Olof Jansson och ledamoten Sundblom) vidb!ir utskottets tidigare beslut. 

26.27 .51 Understöd åt Stiftelsen Ålands Sjöfartsmuseum r.s. 

L tm Göte Sundbergs m..fJ. finansmotion nr 42/ 1986-87 

Landstinget har beslutat att med godkännande av finansmotionen höja ansla

get med 90.000 mark och med anledning härav ersätta de två sista meningar

na i finansutskottets motivering till anslaget med följande text: 

"Det är emellertid inte enbart utställning av föremål som är av betydelse för 

museet. Den inre verksamheten såsom katalogisering, arkivering, korrespon

dens etc. är lika viktig. För detta behövs utökning av personalen, varför 

motion nr 42 föreslås godkänd." 

Finansutskottet har beslutat vidbli utskottets tidigare beslut. Minoriteten 

(viceordföranden Olof Jansson och ledamoten Lundberg) omfattar lands

tingets beslut. 

27 Ht. 11. ANNAT UNDERSTÖDJANDE AV LANTBRUKET 

27 .11.85 Gårdsbrukslän (R) ( + 500.000) 

Ltm Tage Bomans m.fl. finansmotion nr 25/ 1986-87 

Landstinget har beslutat att med godkännande av finansmotionen höja ansla

get med 500.000 mark och att med anledning härav ge momentets moth·ering 

följande lydelse: 

"Utskottet konstaterar att man vid beviljande av lån för jordinköp, uppföran

de av byggnader och dylikt varit tvungna att såväl hålla en låg nivå på 

godtagbara kostnader för projekten som t1llämpa lägre procentsats än vad 

lagen tillåter. Dessutom har man nödgats överföra ansökningar på ca 

1.000.000 mark till år 1987. 

Utskottet har på grund härav ansett det motiverat att höja gårdsbrukslåne

beloppet med 500.000 mark och godkänna motionen." 
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Finansutskottet omfattar landstingets beslut. Ledamoten Tuominen har an

mält avvikande åsikt eftersom han vidblir utskottets tidigare beslut. 

02. VÄGAR 

28.02.15 Underhåll av landsvägar och bygdevägar (F) 

.Y,!m Karl-Gunnar Fagerholms m.fl. finansmotion nr 22/ 1986-87 

Landstinget har beslutat att sista meningen i finansutskottets motivering till 

det i finansmotionen ingående anslaget skulle utgå och ersättas av följande 

text: 

"Förbättringsarbetena på vägsträckan Syllöda-Långbergsöda kan redan nu och 

bör ofördröjligen igångsättas med befintligt anslag under föreliggande mo

ment." 

Finansutskottet omfattar landstingets beslut. 

28.02.77 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten på fasta Åland (R) 

Kvarnbo - Längbergsöda 

Landstinget har beslutat att finansutskottets motivering till anslaget skall 

utgå. 

Finansutskottet omfattar landstingets beslut. Ledamoten Tuominen har inte 

kunnat omfatta beslutet oförändrat utan anser att vägplan för sträckan 

Bertby-Syllöda skall fastställas. 

28.02.78 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten i skärgården (R) 

l.Anslutningsväg till Åva bro 

Landstinget har beslutat att sista meningen i motiveringen till anslaget skulle 

få följande lydelse: 

"Utskottet föreslår att anslaget i föreliggande årsstat sänks med 200.000 

mark och att landskapsstyrelsen överväger en billigare vägdragning så att 

totalkostnaden kan sänkas till ca 1.000.000 mark under förutsättning av att 

ändringen inte försenar inledningen av brobygget under hösten 1987 ." 

Finansutskottet har omfattat beslutet. Utskottets minoritet (ledamöterna 

Lundberg och Tuominen) kunde inte omfatta beslutet eftersom de anser att 

det i framställningen ingående förslaget borde ha godkänts. 
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Med hänvisning till det anförda får finansuskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget med anförda motive

ringar antar förslaget till ordinarie 

årsstat för landskapet Åland under år 

1987 utöver tidigare godkända änd

ringar enligt följande samt bemyndigar 

landskapsstyrelsen att uppta för bud

getens genomförande erforderliga lån. 

INKOMSTER 

Avdelning 14. 

14. FINANSIERINGSINKOMSTER 

01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER 

03. Förskott på statsanslag för skattefinansiell utjämning 

Inkomsternas totalbelopp 493.546.028 

UTGIFTER 

Huvudtitel 22. 

22. LANDSKAPSSTYRELSEN 

05. LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UTGIFTER 

97. Andel i anskaffande av sjöräddningsbåt/tjänstebät (R) 

Huvudtitel 26. 

26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVAL TNINGSOMRÄOE 

27. ALLMÄNNA OCH KULTURELLA UPPGIFTER 

50. Främjande av vetenskap, litteratur och konst, samt 

understöd åt kulturella organisationer (R) 

24. Till landskapsstyrelsens disposition 607.500 

42.3.091.762 

423.091.768 

423.066~768 

5.776.700 

1.875.000 

900.000 

104.776.800 

2.214.500 

1. 386. 500 
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Huvudtitel 27. 

27. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVAL TNINGSOMRÄDE 

11. ANNAT UNDERSTÖDJANDE AV LANTBRUKET 

85. Gärdsbrukslån (R) 

Utgifternas totalbelopp 493.546.028 

Mariehamn den 6 januari 1987. 

På finansutskottets vägnar: 

Roger Jansson 

ordförande 

Elisabeth Naucler 

sekreterare 

75el4le000 

11. 775 .ooo 
9.500.000 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Roger Jansson, viceordfö

randen Olof Jansson samt ledamöterna Lundberg, Sundblom och Tuominen. 




