1979-80 Lt - Ls framst.nr 51 III tb 1980 - Fu.

FINANSITTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 28/1979-80
med anledning av landskapsstyrelsens framställning till landstinget med förslag till
tredje tillägg till ordinarie års staten för
landskapet Aland under år 1980.
Landstinget har över ovannämnda framställning inbegärt finansutskottets
yttrande.
Finansutskottet som i ärendet hört finanschefen Ake Barnberg, landskaps-·
agronomen Jan Karlsson och, per telefon, ekonomiplaneraren Christel
von Martens vid Finlands Svenska Konununförbund samt beträffande anslaget för inrednillg av landskapsmuseets basutställningar (26. 31. 71) inbegärt kulturutskottets utlåtande får anföra följande.
24 Ht. 02. SÄHSKILDA UNDERSTÖD OCH LÅN
24.02 .31 F..xtra_landskapsunderstö<l_.
Framställningens motivering fön1tsätter att de åländska konununer
som drabbats av den s .k.nedfrysningen av bärkraftsklassen skall

kunna kompenseras för huvudparten av den minskning av landskaps-bidrag som nedfrysningen ilmebär och detta ställningstagande
föl:i er landstingets i samband med fastställande av grw1dbuclge~
ten uttalade intentioner. Utskottet anser storleken av föreslaget anslag i detta skede vara tillfyllest.
Av väsentlig betydelse :för uppnående av en riktig bärkrafts-klassificering framdeles är dock enligt finansutskottets uppfattning att det föreslagna extra landskapsunderstödet specificeras för varje slag av understöd som baseras på bärkraftsklass.

31. ALANDS MUSEUM
26 Ht.
26. 31. 71 Inre_(!_ning för land.skapsmus~ets basutställningar ( r) .
över anslaget har inbegärts kulturutskottets utlåtande, vilket

bifogas betänkandet.
Finansutskottet omfattar för sin del anslagsäskandet i föreslagen
fann och de av kulturutskottet framförda synpunkterna.

27 Ht.

-210. FRÄMJANDE AV LANfBRUKET

27.10.44 Främjande av jordbruket samt häst- och boskapsskötseln.
Utskottet anser det motiverat att föreslå ytterligare förhöjning med 10.000 mark för de i momentnibriken nänmda ändamålen .
.Med hänvisn:ing till det ovansagda får utskottet vördsamt föreslå
att Landstinget med nedan nämnda ändringar
måtte antaga landskapsstyrelsens förslag
till tredje tillägg till ordinarie årssta···
ten för landskapet Åland under år 1980
samt bemyndiga landskapsstyrelsen att
upptaga för budgetens förverkligande erforderliga lån.
INKOMSTER
Avdeln:ing 14.
Landskapsstyr.
förslag

Finansutsk.
förslag ··-·--·--·-

01. Avräknings- och finansierings-

inkomster
03. Förskott på statsanslag för
skattefinansiell utjämning
Inkomsternas totalbelopp
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Jordbruksbyrån.
10. FRÄMJANDE AV LANfBRUKET
44. Främjande av jordbruket samt häst-och bokskapsskötseln
Utgifternas totalbelopp
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Mariehamn den 10 september 1980.
På finansutskottets vägnar:
Rolf Carlson
ordförande

Henrik Gustafsson
sekreterare.

Närv.i utsk.ordf.R.Carlson(delvis) v.ordf.R.Jan~?on,ledamöt.R.Söderlund,
..
E.Jansson(delvis),T.Söderlund(delvis),samt ~rs.Lonn o.N.Jansson,vardera delvis)

Till Finansutskottet
från kulturutskottet.

Finansutskottet har anhållit om kulturutskottets utlåtande beträffande
i landskapsstyrelsens framställning nr 51·-III tb/1979-80 ingående
förslag under 26. 31. 71, Inredning för landskapsmuseets basutställningar
jämte till framställningen utdelade bilagor.
Såsom begärt utlåtande får kulturutskottet,som i sitt ställningstagande särskilt beaktat de museala, publika och pedagogiska aspekterna
samt hört .landskapsantikvarien Stig Dreijer, antikvarien Kurt Weber,
ordföranden i konstnämnden Maj-Britt Lind och konstintendent Anna-Lena
Dreijer, anföra följande.
Utskottet konstaterar att utställningsprogrammet är modernt upplagt
och att ambitionsnivån beträffande kvalitet och utförande är hög. Utställningens ledande målsättning, att presentera den åländska självstyrelsen och ge bakgrunden till denna i det historiska förloppet, hm·
alla förutsättningar att uppfyllas. Föremålens placering i en naturlig
relation til.l varandra vid olika .temastationer
torde ge ett äkta och
levande intryck. Kulturutskottet anser att familjens betydelse och spe-·
ciellt kvinnans och barnens situation i det åländska samhället genom
tiderna bör framkomma antingen i basutställningar eller i samband med
specialutställningar. Vidare bör emigrationens orsaker och verkningar
beskrivas.Möjligheterna att anordna specialutställningar i det nya museet blir enligt utskottets bedömning goda och bild- och ljudteknikens
pedagogiska möjligheter kommer att tillvaratas.
Kulturutskottet förordar framställningen i dess helhet. Från Ålands
konstmuseums sida har betydelsen av att för år 1981 äskade anslag för
personella resurser beviljas med häsnyn till konstmuseets omfattande och
betydelsefulla verksamhet.
Mariehamn den 9 september 1980.
På kultury:tskottets vägnar,,:

Zt-?~s~~~~~&~7;._;/,
ordförande

Bjarne Pettersson
sekreterare.

