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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 22/1977-78 med
anledning av landskapsstyrelsens framställning
till landstinget med förslag till andra tilllägg till ordinarie årsstaten för landskapet
Åland under år 1978.
Landstinget har över ovannämnda framställning inbegärt finansutskottets
yttrande,
Utskottet har i ärendet hört finanschefen Åke Barnberg, skolinspektören
Börje Lång, ordföranden i Ålands Producentförbund, ltm Göran Bengtz samt
per telefon landskapsagronomen Jan Karlsson och får anföra följande,
Detaljmotivering.
26.13.25 Sysselsättningsutbildning (f).
Den största betydelsen för anordnande av sysselsättningsutbildning
föreligger under tider av lågkonjunktur. Denna form av utbildning
har sålunda i första hand tillfällig karaktär, även om landskapslagen i ärendet medger fort- och vidareutbildning och till och
med grundutbildning för vuxna.
"

"

Utskottets uppfattning är att anslaget för sysselsättningsutbildningen av landskapsstyrelsen vid behov skall inom landskapslagens
ramar få utnyttjas för alla erforderliga åtgärder såsom upphyrande
av lokaliteter, anställande av lärare, ordnande av administration
o.s.v.
Beträffande de åtgärder som landskapsstyrelsen vidtagit ifråga om
administrationen och koordinering av kurserna har utskottet i detta
skede inget att anmärka men, om ändringar eller förbättringar i
detta avseende är nödvändiga, så har landskapsstyrelsen möjlighet
att utnyttja föreliggande anslag för ändamålet.
27.10.43a.Trädespremier
(f).
Utskottets majoritet har omfattat förslaget om upptagande av anslag för trädespremier medan viceordföranden Wiklöf i detta avseende anmält avvikande åsikt. Utskottet anser också, att landskapsstyrelsen,med beaktande av de relativt små brukningsarealerna i
skärgården, borde undersöka möjligheterna att i skärgården tillämpa
en för dessa förhållanden anpassad gränsdragning i fråga om minimistorleken på trädesområden. Det finns dessutom motiv att även ifråga
om jordbrukslägenheter på fasta Åland undersöka förutsättningarna
för en liberalare tolkning av kraven på viss minimistorlek.
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-2Med hänvisning till ovanstående får utskottet vördsamt föreslå
att Landstinget måtte antaga landskapsstyrelsens
förslag till andra tillägg till ordinarie årsstaten för landskapet Aland under år 1978 samt
bemyndiga landskapsstyrelsen att upptaga för
budgetens förverkligande erforderliga lån .
Mariehamn den 21 april 1978 .
På finansutskottets vägnar:

~~
viceordförande

sekreterare .

I
Närvarande i utskottet:viceordföranden Wiklöf samt ledamöterna Qlof Jansson,
Rodmar Söderlund, Torvald Söderlund och ersättaren Klas Eklund (delvis) .
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