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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 2/1976-77 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställning 

till landstinget med förslag till enskild års

stat för landskapet Åland under år 1977. 

Landstinget har över ovannämnda framställning inbegärt finansutskottets ut

låtande. Utskottet har i ärendet hört finanschefen Åke Bamberg, landskaps

forstmästaren Paul Holmfors, t.f. landskapsagronomen Viking Nyman, skolinspek

tören Erik Skrifvars, rektor för Ålands handelsläroverk Ingmar Eriksson samt 

pro rektor vid Ålands folkhögskola Bernhard Wennström och får anföra följande. 

I kulturutskottets av finansutskottet begärda utlåtande över anslagen för 

kulturella ändamål har även berörts enskilda medel. Kulturutskottets utlåtan

de är bifogat finansutskottets betänkande nr 1/1976-77 över ordinarie års

staten för 1977, 

Detaljmotivering. 
================= 

INKOMSTER. 

14.10.84 övriga finansieringslån. 
" "" 

Av utskottet föreslagna utgiftsökningar som icke motsvaras av 

andra inkomster har betecknats med finansieringslån. 

17.20.73 Inkomst av Bartsgårda lastningskaj. 
--. - . - . 

Med hänvisning till moment 2 7 .10. 31 i betänkandet över ordinarie 

årsstaten har anslaget höjts med 2.500 mark. 

UTGIFTER. 

23.20.50 Understödjande av politisk verksamhet. 
-. -. - ---. --

Enligt förslag i riksdagen torde anslaget i riksbudgeten komma 

att höjas, varför en tilläggsbudgetering kan bli aktuell i land

skapets enskilda medel. 

26.21.13 Reparation och underhåll av byggnader och gårdsplan. 

För att möjliggöra förnyelse av mlhl1cgskolans flaggstänger föreslås 

en ökning av anslaget med 7.500 mark till 2Q500 mark. 

26.21.21 Undervisningsmateriel och bibliotek. 
" " " 

Utskottet anser det motiverat att utöka anslaget för särskilda 

anskaffningar till biblioteket n~ed 2.000 mark. 
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Alands handelsläroverk. 
Ifråga om landskapsstyrelsens ställningstagande att icke föreslå 

medel för en institutsklass hösten 1977 har kulturutskottet i 

sitt utlåtande anlagt vissa synpunkter. Finansutskottet anser lika

så att den av landskapsstyrelsen aviserade utredningen bör av

vaktas innan ställning tages i frågan. Utskottet omfattar även 

kul turutskottets Btällningstagande uär_ det ,gälleL_åtgö.rdeT _för 

att motverka överproduktion in~m något sp~ciellt utbildningsom~~de. on~ 

Det är emellertid inte all tid möjligt att c;nbart genom informatioi1"ila t 

kad balans i fördelningen på olika yrkesområden. Finansutskottet 

önskar därför poängtera att yrkesutbildningen på Aland bör ses som 

en helhet och så långt möjligt anpassad till åländska förhållanden. 

28.11.31 Landskapsunderstöd för kollektivtrafik. 
. - ~ - -

Det finnes även på fasta Aland glesbygder som 1 vissa avseenden 

kan anses vara i samma belägenhet som invånarna i skärgården. 

Även dessa borde kunna få stöd för förbättrad service som utgör 

grundtanken bakom anslaget. Ur dessa synpunkter borde utrönas, 
huruvida ~ven någon forn1 av stöd till butiksbilarna kunde ges. 

Med hänvisning till det ov?. ;::Ud.:örda får utskottet vördsamt föreslå 
att Landstinget måtte omfatta landskapssty-

relsens förslag till enskild årsstat för land

skapet Aland under år 1977 med följande änd

ringar samt bemyndiga landskapsstyrelsen att 

upptaga för årsstatens förverkligande erfor-

derliga lån. 



-3-

INKO!v1STER. Landskapsstyrel-
sens förslag 

1~==~~~~~~~~k~J~~~~=~QBY~~~~~~Qt~~ ~=QQ~=Z~~ 

10 . BUDGETBYRÅN 4. 721 . 708 

84 . övriga finansieringslån 321 . 208 

1Z==~~J~~~~~~k~~~~~~=~QBY~I~~~~~Q~~~ ~§Q=~QQ 

20. JORDBRUKSBYRAN 113 . 200 

73 . Inkomst av Bartsgårda lastningskaj 5.000 

Inkomsternas totalbelopp 10.162 . 109 

UTGIFTER. 

~~==QI~~k~~I~~~~~k~~~~~~=~QBY~I~J~~~; 
Q~~ ~=~~~=Q~§ 

21. ALANDS FOLKHÖGSKOLA 2. 644 . 975 

13 . Reparation och underhåll av bygg-
nader och gårdsplan 13 .000 

21. Undervisningsmateriel och bibliotek 12.000 

Utgifternas totalbelopp 10.162 . 109 

Mariehamn den 3 januari 1977 . 

På finansutskottets vägnar: 

~~s tafsson 

sekreterare . 

Finansutsk. 
förslag 
~;;Q1~;;f~~ 

4. 728.708 

328 .208 

~~~,;~QQ 

115 . 700 

7. 500 

10.171.609 

~=~~~=~~§ 

2. 654 . 475 

20 . 500 

14 .000 

10 . 171.609 

(delvis) 
Närvarande i utskottet:ordföranden Eklund~ viceordföranden Olof Jansson samt 

l 

ledamöterna Torvald Söderlund, Mattsson och Wiklöf. 


