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FINANSUTSKOTTETS BETANKANDE nr 2a/1981-82 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställning 

till landstinget med förslag till ordinnrie tlrs

stat för landskapet .Åland under år 1982 jämte 

tillägg. 

Landstinget som inte oförändrat godkänt finarisutskottets betänkande nr 

2/1981-82 över landskapsstyrelsens förslag till ordinarie årsstat för 

1982, har inbegärt utskottets yttrande över de vidtagna ändringarna. 

Landstinget har godkänt följande ändringar. 

Allmänna motiveringen. 

Skärgårdstrafiken. 

Landskapsstyrelsen anger i budgetframställningens .allmänna motivering, 

liksom under moment 28.04.21, motiverade kostnadsramar för färjhåll

ningen under 1982. Utskottet har för sin del omfattat framställningens 

förslag. Utskottet förutsätter att den angivna nivån inte skall föran

leda tilläggskostnader annat än då detta orsakas av oförutsedda händelser. 

Inom de angivna ramaina för skärgårdstrafiken bör till grund ligga den 

trafik som upprätthölls under år 1981. Allmänt sett bör sparåtgärdernn 

inte drabba enskilda linjer men det kan finnas anledning att särskilt 

granska sparmöjligheterna genom säsongmässigt minskad trafik (uteslutn.). 

Detaljmotiveringen. 

25 Ht. 

25.10.01 

27 Ht. 

27.25.40 

UTGIFTER. 

10. AI.ANDS CENTRALSJUKHUS 
Avlöningar (f). 

Landstinget har godkänt en höjning av anslaget med 50.000 mark 

för inrättande av en specialsjukskötarbefattning vid anestesi

avdelningen för att möjliggöra smärtlindring vid förlossning. 

25. TURISMEN 

Turismens främjande (r). 

2. Turistprojekt. 

Landstinget har godkänt anslaget 500.000 mark under detta 

moment för anläggande av en golfbana att planeras utgående 

från dispositionsplan Il. Innan medlen disponeras bör lands

tinget informeras om de kalkyler, som gäller för anläggnings-

och .. driftskostnader samt att samma krav uppfylles som 



-2-

gäller för bidrag för motsvarande turistan1äggningar. 

Finansutskottet har omfattat samtliga landstingets ovan angivna beslut. 

Med hänvisning härtill har utskottet vidtagit erforderliga ändringar i 

sifferstaten och får vördsamt föreslå 
att Landstinget måtte antaga förslaget till 

landstapets ordinarie årsstat för 1982 med 

följande av landstinget omfattade ändringar: 

INKOMSTER 

Avdelning 14. 
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01. AVRAKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER 

03. Förskott på statsanslag för skattefinansiell 
utjämning 

Inkomsternas totalbelopp 

UTGIFTER 

Huvudtitel 25. 

257 .211.296 

257.209.296 

307.185.491 
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10. ALANDS CENTRALSJUKHUS 29.521.595 

01 . Avlöningar (f) 16. 711. 59 5 

Årsarvoden 4.793.276 

16.711.595 

Huvudtitel 27. 

27. NARINGSAVDELNINGENS FtJRVALTNINGSOMRADE ========================================== 
25. TURISMEN 

40. Turismens främjande (r) 

2. Turistprojekt 500.000 

1.600. 000 

Utgifternas totalbelopp 

Mariehamn den 8 januari 1982. 

På finansutskottets vägnar: 

Rolf Carlson 

~~,;g~Q~Qll 

2. 741.000 

1.600. 000 

307.185.491 

ordförande Henrik Gustafsson 
sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordf .R.Carlson,v.ordf. R.Jansson, ledamöt. E.Jansson, 
T.Söderlund och R.Söderlund. 


