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FINANSUTSKOTTETS,BETÄNKANDE nr 26/1978-79 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställning 

till landstinget med förslag till tillägg till 

enskilda årsstaten för landskapet Åland under 

år 1979. 

Landstinget har över ovan nämnda framställning inbegärt finansutskottets 

yttrande. 

Finansutskottet, som i ärendet hört lantrådet Folke Woivalin, får anföra 

följande. 

23.30.83 Bostadslån (r). 

För bostadsbyggande har landskapsstyrelsen under året kunnat 

uppbringa 130.000 mark utöver tidigare budgeterat belopp att 

användas för vidare utlåning genom enskilda medel. Utskottet 

anser det motiverat, att landskapsstyrelsen skall ha möjlighet 

att uppta och förmedla dylika lån till belopp som baseras 

på aktuella behov. Det finns därför, enligt utskottets upp

fattning, anledning att överväga huruvida anslaget i fort

sättningen borde ändras till förslagsanslag. 

Utskottet, som intet ytterligare har att anföra, får vördsamt föreslå 

Mariehamn den 31 

att Landstinget måtte antaga landskapssty

relsens framställning till landstinget med 

förslag till tillägg till enski~da årssta

ten för landskapet Åland under år 1979. 
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Närvarande i utskottet:ordföranden Mattsson, viceordföranden Wiklöf, leda- I ,: 

möterna Elmer Jansson, Rodmar Söderlund och Torvald Söderlund. 
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Å 1 a n d s 1 a n d s t i n g s 

b e s 1 u t 

om antagande av andra tillägg till enskilda årsstaten för landskapet 
Åland under år 1979. 

På framställning av landskapsstyrelsen har landstinget antagit nedanstående 

andra tillägg till-enskilda årsstaten för landskapet Åland under år 1979. 

INKOMSTER 

*~==~ 
02. UPPLÅNING ~~ 

02. Lån för utgivande·av bostadslån 

04. övriga finansieringslån 

Inkomsternas totalbelopp 

142.000 

ITTGIFTER 

23. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRADE c======================================== 
30. BYGGNADS- OCH BRANDSKYDDSBYRAN 

83. Bostadslån (r) 

26. ITTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ============================================== 
21. ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA 

20. Resor och exkursioner 

29. övriga konsl.Ililtionsutgifter 

22. ÅLANDS HANDELSLÄROVERK 

21. Undervisningsmateriel och bibliotek 

Utgifternas totalbelop 

142.000 

Marieharnn den 4 september 19 
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