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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 3/ 1987-88 med anledning av land

skapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag till enskild 

årsstat för landskapet Åland under år 

1988. 

Landstinget har den 19 november 1987 inbegärt finansutskottets yttrande över 

framställningen. Utskottet har i ärendet hört finanschefen Dan E. Eriksson, t.f. 

kanslichefen Peter Lindbäck, t.f. verkställande direktören för Penningautomatföre

ningcn Lars Nurmi samt skolinspektören Jan-Erik Åkerfclt. 

I anslutning till framställningen har utskottet behandlat följande finansmotioner: 

L tm Jan F. Sundbergs m.fl. finansmotion om att i enskilda årssta ten för år 1988 

anslaget under kapitel 24. l 0 punkt 4 omfördelas så att anslaget för lån till 

Mariehamns stad för bibliotekshus minskas med 400.000 mark och att motsvarande 

belopp upptas som lån till Ålands vårdförbund för renovering av Grclsby sjukhus 

köh.savdelning (Mot. nr 73/ 1987-88) och 

L tm Holger Erikssons m.f 1. finansmotion om att i enskilda årsstaten för 1988 

anslaget under moment 24.10.50 höjs med 100.000 mark för att utges som 

finansieringsstöd till Föglö hembygdsförening (Mot.nr 74/ 1987-88). 

Motionerna berörs närmare i detaljmotiveringen. 

Detaljmotivering 

UTGIFTER 

24 Ht. 10. BUDGETBYRÅN 

24.10.50 ·Bidrag ur penningautomatmedel (r-f) 

Ltm Holger Erikssons m.fl. finansmotion nr 74/1987-88 

I motionen föreslås upptagande av ett anslag om 100.000 mark att utges 

som finansieringsstöd till Föglö Hembygdsförening. I föreningens regi 

drivs Enigheten, en gammal tingsgård som rustats upp och där det nu 
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finns servering och möjlighet till övernattning. Projektet har krävt 

stora personella och ekonomiska insatser som utskottet anser vara 

lovvärda. För att underlätta föreningens ekonomiska situation föreslår 

utskottet att ett bidrag skulle utges till föreningen. 

Med delvis godkännande av motionen föreslås att ett anslag om 50.000 

mark upptas. 

Av anslaget i framställningen föreslås att 150.000 mark skulle användas 

för stödjande av cancersjuka. Medlen utges till kommunerna som på 

ansökan av patienten beviljar ett bidrag. Avsikten med stödet har varit 

att i möjligaste mån jämställa samtliga cancerpatienter i landskapet. 

Då stödet visat sig vara otillräckligt beviljas olika stora bidrag i olika 

kommuner. I syfte att söka utjämna skillnaderna föreslås därför att 

anslaget höjs med 50.000 mark. 

För att möjliggöra de höjningar som nämnts föreslås att de medel som 

skulle stå till landskapsstyrclsens disposition skulle minskas från 

500.000 mark till 400.000 mark. Punkt 1 "Bidrag åt ideella samfund" 

kommer således att uppgå till totalt 5.850.000 mark och punkt 2 "Bidrag 

för i årsstaten särskilt angivet allmännyttigt ändamål till totalt 

1.420.000 mark. 

24.10.86 Lån ur penningautomatmcdel (r-.!) 

Ltm Jan F. Sundbergs m.fl. hemställnin,gsmotion nr 73[1987-88 

I motionen föreslås att 400.000 mark av anslaget skulle utges som lån 

till Alands Vårdförbund för renovering av Grclsby sjukhus köksavdelning 

och att lånet till Mariehamns stad för bibliotekshus skulle minskas i 

motsvarande mån. Med hänsyn till att lån getts till andra kommunala 

ändamål under innevarande år har fin ans utskottet i det här skedet inte 

ansett det möjligt att bevilja medel för reparation av sjukhusets 

köksavdelning. 

Med hänvisning till det anförda föreslås att motionen förkastas. 

Utskottets minoritet (ledamöterna Lindbom och Lundberg) anser att 

motionen borde ha godkänts. 
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Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 16 december 1987 

att Landstinget omfattar landskaps

styrelsens förslag till enskild årsstat 

för landskapet Aland under år 1988 

och bemyndigar landskapsstyrelsen att 

uppta för årsstatens genomförande er

forderliga lån. 

På finansutskottets vägnar: 

Sven-Olof Lindfors 

ordförande 

Elisabeth Nauclcr 

sekreterare 

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

viceordföranden Sundblom samt ledamöterna Lindbom, Lundberg och Sagulin. 


