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1987-88 Lt -Ls framst.nr 6 - Fu 

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 2a/ 1987-88 med anledning av land

skapsstyrclsens framställning till 

landstinget med förslag till ordinarie 

årsstat för landsh.apet Åland under år 

1988. 

Landstinget, som inte oförändrat omfattat finansutskottets betänh.ande nr 2/1987-

88 över landskapsstyrelsens förslag till ordinarie årsstat för år 1988, har den 7 

januari 1988 inbegärt utskottets yttrande över de vidtagna ändringarna. 

Utskottet får med anledning härav anföra följande. 

Detaljmotivering 

14 Avd. 

14.01.03 

21 Ht. 

21.03.23 

INKOMSTER 

01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER 

Förskott på statsanslag för skattefinansiell utjämning 

De av utskottet pä utgiftssidan föreslagna ändringarna har på in

komstsidan under detta moment justerats med beaktande härav. 

UTGIFTER 

03. LANDSTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER 

Till landstingsgruppernas disposition för 1'ansliändamäl 

Landstinget har beslutat att motiveringen skulle erhålla ett tillägg 

med följande lydelse: "Systemet med ekonomish. t stöd för frah. tioner

nas verksamhet har nu tillämpats sedan år 1985. Då erfarenheter 

därav nu vunnits borde kanslikommissionen enligt vad landstinget 

antog i Fu:s betänkande nr 1/1984- 85 göra en utvärdering av systemet 

och inför budgetbehandlingen för 1989 års budget föreslå de ändringar 

i detsamma som utvärderingen kan ge anledning till". 

F inansutsh.ottet omfattar landstingets beslut. 



23 Ht. 

23.01.70 

26 Ht. 

26.29.95 
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OL CENTRALFÖRVALTNING 

~v.sä~ru~ 

Landstinget har beslutat att finansutskottets motivering till anslaget 

skulle utgå och att motiveringen i stället skulle fä följande lydelse: "I 

motionen föreslås att 600.000 mark skulle upptas för att möjliggöra 

ett övertagande av den sändare som Yleisradio har installerat för 

utsändning av enbart finskspråkiga program. Sändaren skulle sedan 

användas för att återigen möjliggöra utsändning av Radio Stockholm. 

Efter den pågående utbyggnaden, som beräknas bli klar under våren 

1988, kommer det att finnas sex radiosändare på Åland. Med tanke på 

de förhandlingar som nu pågår mellan Oy Yleisradio Ab och land

skapsstyrelsen och som syftar till bl.a. återutsändning av Radio 

Stockholm kan frågan om upptagande av anslag för eventuella mcr

utgifter anstå till nästkommande tilläggsbudgct. 

Med hänvisning till det anförda föreslås att motionen förkastas". 

Finansutskottet omfattar landstingets beslut. Minoriteten (viceord

föranden Sundblorn och ledamoten Mattsson) vidblir utskottets tidiga

re beslut. 

29. MUSEIB YRÅNS ALLMÄNNA VERKSAMHET 

Ltm Göran Bengt~_Afln,~nsm9tion_nr 47/1987-8.~ 

Landstinget har beslutat att med godkännande av finansmotionen höja 

anslaget med 70.000 mark och att momentets motivering skall erhålla 

följande lydelse: 

I enlighet med motion nr 47/1987-88 höjes anslaget med 70.000 mark 

till 127.000 mark för utgifter för skydd av kulturmiljö. 

Finansutskottet vidblir utskottets tidigare beslut. Ledamoten Lund

berg har ansett att motionen borde förkastas med hänvisning till det 

kulturhistoriska värdet hos ifrågavarande objck t. 

Ledamoten Llndbom omfattar landstingets beslut, 



26 Ht. 

26.32.21 

27 Ht. 

27.02.95 

28 Ht. 
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32. ALANDS KONSTMUSEUM 

Vtm Jan-Erlh. Lindfors finansmotion nr 46/1987-88 - . ~ 

Landstinget har beslutat att med godkännande av finansmotionen höja 

anslaget med 25.000 mark och med anledning härav ersätta de två 

sista meningarna i finansutskottets motivering till anslaget med 

följande text: "Finansutskottet anser den i motionen föreslagna 

förhöjningen motiverad och föreslår därför att motionen skulle god

kännas". 

Finansutskottet omfattar landstingets beslut. 

02. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 

!:Ltgiftcr enligt_LL oryi rätt att idka näring och för information 

L tm Göran Bengtz m.fl. finansmotion nr 48/ 1987-8.? 

Landstinget har beslutat att med godkännande av finansmotionen höja 

anslaget med 50.000 mark och att momentets motivering skall erhålla 

följande lydelse: 

I enlighet med motion nr 1/.8/1987-88 höjes anslaget med 50.000 mark 

till lt+0.000 mark för utgifter enligt LL om rätt att idka näring och 

för information. 

Finansutskottet omfattar landstingets beslut. 

02. VÄGAR 

~cL~ och vä förbättrin sarbeten i skär ården (R) 

Ltm Holger ErJksson~ m.fl. finansmotion nr 64./ l 9~?-88 

Landstinget har beslutat att finansutskottets motivering till anslaget 

skulle utgå och att motiveringen får följande lydelse: 

"Då medel redan finns upptagna för byggande av en första etapp av 

vägen Torsholma-Lilla Hummelholm föreslås att motionen förkastas. 
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För att förverkliga planen över vägbyggnads- och vägförbättrings

arbcten i skärgården 1987-1990 enligt Fu:s betänkande nr 1/1986-8 7 

bör dock vägbygget påbörjas under senare halvåret 1988 eller senast 

då bron över Åva ström tagits i bruk". 

Finansutskottet omfattar landstingets beslut. Minoriteten (ledamö

terna Lundberg och Mattsson) vidblir utskottets tidigare beslut. 

Ledamoten Lindbom avstod från att rösta. 

Med hänvisning till det anförda får finansutskottet vördsamt föreslå 

14. FINANSIERINGSINKOMSTER 

att Landstinget med anförda motive

ringar antar förslaget till ordinarie 

årsstat för landskapet Åland under år 

1988 utöver tidigare godkända ändrin

gar enligt följande samt bemyndigar 

landskapsstyrclsen att uppta för bud

getens genomförande erforderliga lån. 

INKOMSTER 

~ ydelning 14 

01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER 

454.290.800 

454.290.800 

03. Förskott på statsanslag för skattefinansiell 

utjämning 454.265.800 

Inkomsternas totalbelopp 529. 337. 400 

UTGIFTER 

26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVAL TNINGSOMRÄDE 

32. ÅLANDS KONSTMUSEUM 

21. Inköp av konst samt övrig museivcrksamhet 

113.429.600 

299.400 

125.000 
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27. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVAL TNINGSOMRÅDE 

02. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 

95. Utgifter enligt LL om rätt att idka näring och 

för information 

88.313.700 

23.574.000 

140.000 

Utgifternas totalbelopp 529. 337-.400 

Mariehamn den 7 januari 1988 

På finansutskottets vägnar: 

Sven-Olof Lindfors 

ordförande 

Michael Patrickson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sven-Olof Lindfors, 

viceordföranden Sundblom samt ledamöterna Lindbom, Lundberg och Mattsson. 


