
1973-74 Lt. - Ls frarJst, nr 51 - Fu. 

FINANSUTSKOTTETS BETÄNK.ANDE nr 21/ 
1973-74 wed anledning av landskapsstyrel
sens frawställning till Landstinget oed 
förslag till tredje tillägg till ordina
rie årsstaten för landskapet Åland under 

år 1974. 

Landstinget har inbegärt finansutskottets yttrande över ovannäunda 
frauställning. Utskottet 7 so1J i ärendet hört landskapsstyrelseledaIJo
ten Stig Holoberg? ko.nolichefen Jan-Erik Lindfors, finanschefen Åke J3m:1-

berg, chefen för näringsavdeln.ingen Tor Mattsson, landskapsagron01:;en 

, Jan Karlsson, överinspektören Holger östensson 9 trafikinspektören Ulf 
Lillie samt fiskeriintendenten Carl Storå, får anföra följande. 
AllIJänt, 

Landstinget oufattade den 29 Llars 1974 en ändring av 25 § lands
tingsordningen (ÅFS 48/74) ou finansuotioner i anslutning till till
läggsbudgeter. Enligt 25 § 2 punkten b) i den nya lydelsen kan finans
uotion under löpande budgetår väckas 11 00 sådan ändring i årsstat soL 

direkt föranledes av någon till landstinget överläunad frawställning 
rörande tillägg till eller ändring i fastställd 3.rsstat; 11 Landstings
nans IJotionsrätt är vid frawläggande av tilläggsbudget sålunda begrän
sad till ärenden eller :worJent so:c:i upptagits i f:canställningen. I övric;t 
bör kriterierna i fråga ou en sådan finansuotion vara desa:wna soE! vid 
andra s .k. anslutnings~:,10tioner. I överensstärmelse därued bör enligt 
finansutskottet en liknande syn anli:ic;gas på av landstingsmannen vid 
behandlingen i landstinget fraIJförda yrkanden och förslag. Utskottet 
har därför i sitt betänkande över tilläggsbudgeten upptagit endast de 
i landstingsdebatten frauförda frågeställningarna so:w befunnits ha nö
dig anknytning till lan.dskapsstyrelsens frauställning. 

De av landskapsstyrelsen verkstsllda lönejusteringarna sou inte sär
skilt beröres i detaljuotiveringen har baserats på de justeringar sou 
i Llotsvarande fall genmuförts under året inou statsförvaltningen. Be
träffande bilagda tjänsteförteckning har utskottet därför inte funnit 
anledning till påpekanden eller fö1dringar. 

---------



-2-

Detaljwotivering. 
================ 

13.06.71 _!nskaffn:irg QV utsugningsanordning och installation av lyft(r). 

Bilbesiktningen kan uppenbarligen inte påräkna specialbyggda 
utrywmen inom de närmaste åren. De föreslagna n.nordningarna 

sow är nödvändiga för arbetet, uäste därför installeras i 
nuvarande lokaler. Kontraktet :wed hyresvärden bör enligt ut

skottet diirför också utforuas så att landskapets intressen 
i fråga 0E1 kontraktets tid tillgodoses så att inte ,onödiga 

kostnader orsakas landskapeL 

13.21.83 Bostadsl5n (r). 
Utskottet har ansett motiv föreligga att höja anslaget till 

800.000 wark. Enligt utskottet finns anledning till ytterli

eare ansträngningar att lösa bostadsproblemet. Bl.a. borde 

bostadsbristen inte få hindra den gynnsamDa utvecklingen när 
det gäller återflyttningen från Sverige. Motiven för förhöj~ 

ning av anslaget följer de riktlinjer för bostadsbyggandet 

soIJ angilli. ts i regeringens senaste budgetpropositioner när det 

gtiller användnincen av de s.k. aravaanslagen. 
16.20.23 Underhåll och inlösen av gaIJla byggnader. 

Avsikten är att nunkkällarens valv skall restaureras. För för
hindrande av ytterligare förvittring av ourarna och för att 

skydda hittills utförd restaurerinc; kommer ett skyddstak att 
uppföras över valv och murrester. Av praktiska orsaker skall 
skyddstaket uppföras redan nu och den fortsatta restaurerinc;cm 

av valvet därefter ske under hand. 
17.0loOl Aviöningar (f). . ' 

De av landskapsstyrelsen ntinnda tjänstemännen har enligt vad 
utskottet kunnat konstatera icke ko:wuit i åtnjutande av lik.
nanc1e justerine;ar som övri6a konsulenter i landskapets tj,:inst. 
Orsaken härtill iir att entydiga jtluförelseobjekt inte funnits 

inou den statliga sektorn. Genou det av landskapsstyrelsen 
föreslagna systeuet torde de största rJissförhållandena kunna 

urJdanröjas utan att nivö.n i jämförelsen med liknande tjänste

mannagrupper rubbas. 
17. 02. 84 Lå-n för hem- och sE1åindustri ( r) . 

I riket har lliotsvarande 15.nerJedel anviints för speciella ända
IJål som t.ex. uppförande av industribyar i utvecklingsm:iråde

na. I sawbanc1 IJed jus terinGen av utvecklingslagstiftningen 
väntas långi vningen ånyo utstr~i.ckas till. andra ooråden till 
stöd för smäindustrin. 
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På Åland finns ett uppenbart behov av stöd till hew- och 

s1~1åinc1ustri soro1 inte kunnat tillgodoses genow räntestödskre
diter. Det är enligt utskottet att förvänta att den ändrasJ.e 
inriktningen i rikets stödåtgärder skall medföra att ökade 
anslag för direkt långivning kan observeras i landskapets 
årsstat för år 19750 

17.10.47 Främjande av jordbruket saot häst- och boskapsskötseln~ 
Enlic;t till jordbruksbyrån inkomna rapporter har sorkskadorna 
särskilt i skärgården stor omfattning. En första åtgärd är 
att kartlägga skadornao Det vore enligt utskottets uppfatt
ning ane;eltiget att bekäE1pningsåte;ärder också owedelbart kunde 
vidtagas. För nlirvarande förefinns inga godkända bekäupnin0s
wedel, sora sawtidigt är effektiva. I händelse· bekä:c.1pnings11e
del kan tas fram borde enligt utskottet bekämpning på kunna 
vidtas på åtgdrd av landskapsmyndigheterna. 

17.10.85 Jorddispositionslån (r). 
Föreslaget belopp täcker inte hela det behov som redan nu 

föreligger i foru av ansökningar. 
Utskottet konstaterar dessutom att den i frarnställningen 
nännda lagstiftni~e;en~ frågan ou generationsväxlingen sawt 
strukturm;ivandlingen inoD jordbruket ställer ytterst stora 
krav på stödåtgärder från sanhällets sida. Utskottet poängte
rar för sin del nödvändigheten av att de berörda frågorna 
kan lösas, om jordbruket skall kunna vidDaktoållas och utveck-
las. Utskottet eootser därför att det 
verkliga behovet av stöd från landskapets sida utrönes och 
att på basen dhrav erforderliga sedel kan upptas i komoande 
årsstater. 

I riket handhas jorddispositionsmedlens fördelning av gårds
brukets utvec.:klingsfond. Genou fonden utges både lån och in
köpes IJark för eventuell förnedline; till lämpliga köpare. 
Anslaget för markinköp i landskapets årsstat upptages under 
särskilt oowent. Detta har inte utnyttjats annat än i undnn
tagsfnll. Något direkt behov föreligc;er för närvarande heller 
inte av anslag för 11arkinköpo 

' 
Med tanke på lånebehovet frågar sig utskottet, OLl inte låne-
npslnget kunde ökas i 110tsvarandJ;~, grad sos inköpsanslaget 

·Alil'".-

skulle uinskas och förutsättBr att denna fråga kunde utredas 
i förslaget till årsstat för 1975. Utskottet har oed hänsyn 
till vad soD i ärendet fraDförts och redan nu föreliggande 
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behov föreslagit en ökning av tj_lldggsanslaget oed 200. 000 nk. 

17.12.74 Uppförande av ny ladugård. 
Utskottet konstaterar att den nya ladugården vid JoDala gård 
färdigstQllts. Utskottet noterar också soB anmärkningsvärt 
den långa byggnadstiden sou fordrat anslag i flera budgeter. 
Byggnadsarbetena har utförts delvis på entreprenad och del
vis oot räkning. Utskottet frågar sigoo inte säkrare budgete
ring och kortare byggnadstid i allucnhet nås om entreprenader 
utnyttjades i högre; grad än nu varit fallet. 

17.20.83 Lån för frän;jande av fiskhushållningen. (r). 
Genon den produktförädling sorJ under senare år utvecklats 
har ett uppsving för fjällfisket kunnat noteras. Det torde 
också föreligga goda uöjligheter att utöka förädlingen av 
ströowinc;. Utskottet forutsti.tter också att förädlingsverksao
heten fortsättningsvis utbyGges och att erforderliga oedel 
i fon1 av lån och andra stödåtgärder kan ställas till för
fogande ur landskapsoedel. 

Med hänvisning till det ovansagda får utskottet vördsaut 

föreslå 
att Landstinget måtte omfatta land

skapsstyrelsens förslag till tredje till
lägg t:Lll ordi:pnrie årsstaten för land
skapet Åland under år 1974 oed följande 
2.ndrinGar saIJt bewyndiga landskapsstyr12l
sen att upptaga för årsstatens förverkli
gnnde .erforderlign lån. 

INKOMSTER. 

Avdelninr; 04. 

~~===~~~~~§~~~~HH~g~~~~tfg~~~ 
01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER 

02. Förskott på sto.tsanslng för skatte
fino.nsiell utjföJninc; 

Inkousternas totalbelopp 

i~e.filJ'TJ!:n ~ 

IIuvuc1t:·, tcJ.n _ 13. 

13. KAl\fSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOHRÅDE 
~~=============================~========~= 

Landskapsstyr. 
förslag 

:~=~~~=~b~ 
2.609.075 

2.609.075 
2.625.775 

Bygg11.§._ds- och b:r.an_c1ssikyc1c1_sbyrån. 
21. FPJ\J:.1JANDE AV BOSTADSPRODUICTIONEW 600. 000 

83. Bostac1slcS.11 (reservo.tionso..nslae;) 600.000 

Finansutsk. 
förslag 

3.009.075 
3.009.075 

3.009.075 

3.025.775 

984.000 

800.000 
800.000 
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Huvudtitel 17. 

~Z===~~~~~~g~X~~~~~g~~g=~Q~X~~~~~~g§Q~~ 
Jordbruksbyrån. 

10. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET SAJ.~T JORDDISPOSI
T I 01\f SVEilKSAfVJI-IET. 

Landskapsstyr. Fin.utsk ~ 
förslag förslag 

1.132.670 

262.000 

85. Jorddispositionslån(reservationsanslag) 200.000 

462.000 

400.000 

Utgifternas totalbelopp 2.625.775 3.025.775 

Marieha:on, 

J~ . \~ 
Hefrf("Cf~afsson 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet ~ ordföran den Wilen, viceordföranden Elmer 
Jansson saDt led8.!J.öterna Lundqvist, Mattsson och Friberg. 


