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FIN1l..1TSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 201
1973-7 4 L1ed anledning av land skapsstyrelsens frmustö..llnine; till Landstinget :oed
förslag till andra tillägg till enskilda
lJedels ursstat för landskapet Åland under
år 1974.
Landstinget har inbegiirt finansutskottets utlåtande över ovannär.mda
frainst!.illning. Utskottet? son i ärendet hört lagberedningschefen Sune
Carlsson samt från Ålands Penningautoiilatförening 9 ordföranden Gunnar
Hiigc;blou och viceordföranden Erik Rask 9 får anföra följande"
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Anv~indningen av Ålands Pem1ingautomatförenings avkastning.
3 Ht.III~l. Understöd (r-f).
Den 21 decewber 1972 utfärdades en särskild penningauto:oatförordning för landskapet Åland (ÅFS 62/73). Förordningen
trtidde i kraft den l januari 1973. Enligt förordningen gavs
Ålands Penningautoiilatförening ställning av offentligr~ttslig
förening. Intill dess hade penningautowatverksarilheten bedrivits av den icke registrerade föreningen ued SarilWa namn och
sa:orna verksamhetsowriide. Verksrunheten skedde dtirvid i stöd
av interimsstadgar och landskapsstyrelsens enligt lotterilagen Givna tillstånd att hålla spelautomater. Den nya offentligr~;:ttoli[~O.
föreningen övertog utan särskilda förbehåll
den ti~. are f.öreningens tillgångar och fortsatte dess verksamhet. Vid utforrnandet av penningautooatförordningen förutsattes att även de reserverade uedlen utan sdrskilt stadgande skulle överföras till den i fornellt avseende nya föreningen eftersoLl den direkt fortsatte den tidigare föreningens verksauhet.
Finansutskottets uppfe,ttnine fir att den nya föreningen
övertagit iiven den fonder2de avkastningen~ vilken bör beaktas
såso:u.1 annan i föreningens verksa1.1het tillkorn.C'len avkastning.
Beträffande disponeringen av dessa medel bör därför gti.lla
sacina ree;ler son i fråga on den årlic;a avkastningen.
Den uppskattade nettoavkastnineen av föreningens verksruJhet för föregående år intages enligt gällande förordning i
årsstaten för landskapets enskilda rnedel. Ur denna synpunkt
har finansutskottet funnit det riktigt att de nu ifrågavarande wedlen upptages i enskilda ärsstaten.
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Landskapsstyrel sen har föreslagit att de skulle dels utGes s å soD l å n dels anviindc.s för a:rwkaffning av nutono.tc=r.
Penin gautowatförenin gen har inte hörts OLl förslaget. Beloppet
har i tilläggsbudgcten på utgiftssidan upptagits under mo·mentet 11 underst()d 11 ,
Finansutskottet har för sin del funnit att principerna
beträ ffande pennin gautouatföreningens verksru-:J het liksoo frago.n OiJ lrnrapetensfördelningen l1lella11 landskapsstyrelsen och
förenin gen icke ä r helt entydi ga och klara. Föreningen arbetar under överinseende av landska.psuyndighe.tenn ~:1 en huruvido.
det 2nlrnurne I' på dessa att ensidigt bestäwma oo verksamheten
genon angivnnde av visst belopp för anskaffning av apparater~
ä r ifrågasatt. Detta 8.r en frå ge stä llnin g sow utskottet anser
hade bort utredas av landslrnpsstyrelsen och pennin gautoma tföreningen. I detta s aLl.wanhan g borde kunna klargöras principerna för förenin g ens verks a.Llhet utcsående frå n penningauto11atförordnin c ens och lotterilage ns stadganden. Utskottet anser
det för den fortsatta verksmuheten angeläget att .c.1enin gsskilj aktigheter son dä rvid kan r å da kan undanröjas.
I an seende hi"'"".'till har utskottet ansett det riktigt a tt
l å ta det nu upptac;na beloppet av reserverade i:iedel stå kvar
n en a tt frågan o:u deras disponering borde anstå till dess de
nu fraIJkor..ma fr5.g est ~i.llning arno. kl~rlagts. Skulle användnin ge n inte kunna ske p8. av landskapsstyrelsen nu föreslnge t
sätt bör anslaget kunn a bc;akta s v:Ld fördelnin gen av pennin gauto11at iiJedlen i årssta tcm för 1975 och till dess stå r eserv erade i land~kapets enskilda ä rsstat.
Hfö1visande till ovanstJ. ende f å r utskottet vördsatnt för es l å
a tt Landstin e;e t illå tte antaga lnndskap sstyrelsens försl a g till andra till ä ge
till enskilda :uedels ä rsstat för landsl::ape t Åland under å r 197 4 sarJt bemyncUca
l and sl:::npsstyrelsen att upptaga för årss t at e11s förverkli t;ande erforderlic;a l å n.
Nariehawn,, den 2
974.
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sekreterare.
Närvurande i utskottet ~ ordföranden Wilen, viceordföranden Eloer
Jansson s au t leda:;:.iötern a Friberc; 7 Lundqvist och Mattsson.
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