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FINANSU'l'SKOT'fETS BETÄN
~E iJ~2/l~91~92 med anledning av 
''.'°·: ·.··1r~J--./;·\ '.'::F-ff, ;::~·,t; .. :'-~,-:., 

, land~kapsstyrelsens . , framställning till 
, , Iaridstirlget, med iöislag till enskild 

ät~;tat fÖr iandskh:pet Åland under år 

1992. 

Landsunget har, den 15· noveniber 1991 inbegärt finårisutskottets yttrande över 

franistiillningen. Ut$kottet har ,,i. ärendet hört verkställ~de:·cHrektören för Ålands 
,;~_ ;,~·_,,· '\ . :··-~)! ;:·-·t.::.l.: _. ··.'·'• ~... ""•i. . 

Periningauttj'matfötening Lars :Ppr).co och högskolesekieteraren Brittmari Wickström samt 

b~sökt 'Nrui.ds.folkhÖgskola o~4',4ärVidhört skolans husdiÖr Siv ErlkSson. 
' ·:·.. . ·,;·:' . ·.;-

I ånslutttlng till fram.ställni~~~P.: J1~ u:tskott~t behandlat· fÖljande fiAansmotion: 
• i .1. \ • -~ 

Ltm Olof Erlands m.fl. finansmotion om att i enskilda årsstaten för 1992 under kapitlet 

26.10 under ett nytt moment Kostnader för gymnasieelevernas resor upptas ett anslag om 

600.000 mark, varvid anslaget under moment 24.10.50 minskas med motsvarande 
belopp. (Mot.nr 45/1991-92). ~.··. . "" . 

Motionen berörs närmare i detaljmotiveJingen. 

,: .. ··; 

Det;,iljmotivering 
:('f: . . _. ··,) 

utGm'.ER.., 
24 Ht. 
24.10.50 

26 Ht. 
"~. 

26.22.27 

10. BUDGETBYRÅN 

Bidrag ur penningautomatmedel (r-f) 

Ltm Olof Erlands m.fl. finansmotion nr 45/1991-92. 

Då finansmotionen i sakligt hänseeride i sin helhet är att hänföra till 

moment 24.10.50 har den behandlats i det här sammanhanget. 

Finansutskottet föreslår att moHon~n förkastas. 
,(. ..... 

22. ÅLANDS HANDELSLÄROVERK 

Elevvård (f). 

Landskapsstyrelsen har i förslaget till enskild årsstat för år 1992 sänkt 

anslaget för elevtransporter vad gäller eleverna i Ålands 
handelsläroverk. .. Nedskärningen föranl~s av att systeffi'~{ . mbi 

avgiftsfria skols~~tser ersätts med ett · sy~tem där ; sk~lan erlägger 



endast 50 procent av kostnaderna för skolresor med buss. 
' ' ·· \ : J: Finansuts~ottet ~är medvet~t pm att inbesparingar måste göras, men 

. ansec det inte: änd~ålSlllll,igt att det sker genom att det nuvarande 
. 'systemet med· avgiftsffi.a.r ~k~lskjutser för elever som bor längre än fem 
kilometer Jrån;,~kolan:~äild~a,s,1 I sammanhanget är det också viktigt att 
komma ihåg;att~tlandska;psstyrelsen redan ingått avtal med de åländska 
bussbolag som gäller fram till den 31 maj 1992 och som innebär att det 
nuvarande systemet med avgiftsfria resor åtminstone måste tillämpas så 

• 1 dänge ,avtalet. : ärt: ikraft. .Fip~sutskqttet.,. för,eslår. : därför ... ~tt. 
landskapss,tyrelsen. Jor~~mer att;iutb~taJg:: er~ättn,ing:J1 e.1'1ighet : µJed .de. '. r; '?'' c 

"' hittillsvarande reglerna och åter;~~mm~r med" til,~ägg:&~udget.för de.IL. 1;:-
~, ' J 

resterande ·delen av år 1992 däf det samtidigt anvis~s med.el som kan 
användas för ändamålet och som inbesparats på andra områden inom 
handelsläroverket. ;Utskottet vill dock framhålla att sparåtgärderna inte 
får hänföras till sådana områden som direkt drabbar eleverna . 

• (> ;·ff ) .- ·.··:_,, 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att .. Landstinget omfattar 
landskapsstyrelsens förslag till enskild 
årsstat för landskapet Åland under år . 
1992 och bemyndigar landskapsstyrelsen 
att uppta för årsstatens genomförande 
erforderliga lån. 

Mariehamn den 10 december 1991 .. } \· 

~· '·(.• 

· .· På finansutsk@ttets vägnar: 

Magnus Lundberg 
ordförande 

:,~ ' 

,i 
.f. 

····Eli~be~~ Naucler 
sekreterare 

Närvarande vid· äre~dets avgörande belrandfulg,:,; ordföranden Magnus L~mdberg samt 
ledamöterna· Bengtt·;· ;Gunnar Lundberg, Sjölund och Tuominen. 


