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SAMMANFAITNING

Lmulskapsstyrelsem flJnlag
Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar ett andra tillägg till budgeten för landskapet
Åland under år 1995. I till.äggsbudgeten föreslås bland annat tilläggsanslag för avlöningar
och byggnadsinvest.eringar vid Ålands hälso- och sjukvård, för landskapsandelar för
grundskolornas drifts- och anläggningskostnader, för studiepenning, för Ribackaprojektet
i Kastelholm, för producentstöd enligt EU-anslutningsavtalet och för anskaffning av färja.
UTSKOTI'E1'S FÖRSLAG
Utskottet tillstyrker landskapsstyrelsens förslag utan ändringar i totalutgifterna.
UTSK01TETS SYNPUNKTER

Alltnlm motivering
I sitt betänkande över budgeten för år 1996 efterlyste utskottet en ytterligare utveckling
av budgeteringsprinciperna i syfte att åstadkomma en mer exakt och därtill tydligare
budget. Med tanke pl budgetens exakthet vill utskottet här understryka vikten av att
anslag som baseras på projektering i regel beräknas så noggrant att tilläggsanslag blir
nödvändiga endast i undantagsfall och för verkligt oförutsebara merkostnader. Det är
enligt utskottets åsikt angeläget att lagtinget redan vid beviljandet av anslag får en korrekt
uppfattning om den totala kostnaden för den investering ror vilken anslaget beviljas.
Bland annat med tanke på sysselsättningen är det dessutom viktigt att byggnadsprojekt
inte behöver anstå i väntan på att ytterligare anslag måste beviljas på grund av brister i
kostnadsberäkningarna.

Deta(jmotivering
UTGIFTER
26 Ht.

28. PENNINGAUTOMATMEDBL FÖR KULTURELL VERKSAMHET

26.28.52 Sångspelet .Katrina
Landskapsstyrelsen föreslår ett anslag om 700.000 mark för förberedande
åtgärder för sångspelet Katrina, vilket planeras bli framfört med anledning av
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självstyrelsens '75-års jubileum 1997. Projektets totalkostnad beräknas uppgå
till ca 2,5 miljoner mark varav ca 300.000 mark beräknats för hyra av scen
och iskådarläkt.are.

Enligt utskottets åsikt bör landskapsstyrelsen undersöka möjligheten att, i
stället för att hyra scen och åskådarläktare, låta uppföra en flyttbar ~ och
dito åskldadäktare som ett separat projekt delvis finansierat med
sysselsättningsmedel. Scenen och läktaren kan på så sätt komma till
användning även för andra evenemang och kunde enligt utskottets mening
med fördel uppföras· snarast möjligt för att användas redan under den stora
sångfest som kommer att hållas på Åland i juni 1996.
Om uppförandet av scen och läktare drivs som ett särskilt projel..1 kan
kostnaden för hyra av anläggningarna lyftas ur sångspelsprojektets totala
budget.

27 Ht

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

27.11.45 Producentstöd enligt anslutningsavta1et
Landskapsstyrelsen föreslår ett anslag om 1. 700.000 mark för arealtillägg till
de åländska jordbrukarna till den nivå som Finlands anslutningsavtal med EU
medger.
Enligt vad utskottet fått erfara är anslaget förenligt med Finlands
anslutningsavtal med EU. Lagtinget har på grund av bestämmelserna i
självstyrelselagens 18 § 22 p. behörighet att vidta åtgärder för att fråmja
näringsverksamhet i landskapet oavsett om lagstiftningsbehörigheten
beträffande näringen tillkommer lagtinget eller riket.
Utskottet vill betona att det åvilar landskapsstyrelsen att utforma hållbara
föreskrifter för hur stödet fördelas med beaktande av det regelverk EU
stipulerat för dylika stöd.
27.20.46 An:ecldingsbidrag 00
Eftersom en förutsättning för EU-stöd för båtar under 25 GT fönitsätter
skrotning av båtarna föreslår landskapsstyrelsen ett anslag om 500.000 mark
för att möjliggöra stöd även för försäljning till tredje land eller för annat
ändamål av fyra båtar under 25 GT.

Utskottet finner landskapsstyrelsens föi·slag ändamålenligt men anser det
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angeläget att landskapsstyrelsen utarbetar klara pnnc1per gällande
förutsättningarna under vilka stödet kan beviljas. Enligt utskottets åsikt bör
stödet från landskapsstyrelsen högst få utgöra 50 procent av den aktuella
köpesumman.
ARENDBTS BEllANDUNG
Lagtinget har den 8 januari 1996 inbegärt finansutskottets yttrande över framställningen.

Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamötema Anders Eriksson och Harriet
Lindeman, t.f. kanslichefen Peter Lindbäck, finanschefen Dan E.Eriksson, t.f.
avdelningschefen Per Ekström, överinspektören Tor-Erik Söderlund, överinspektören JanBrik Åkerfelt samt ordföranden för Ålands producentförbunds r.f. styrelse Jan Sundberg.
I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Bengtz, vice ordföranden
Wildöf samt ledamöterna Gustafsson, Rothberg och Sjölund.
UTSK01TETS FiJRSLAG
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet
att Lagtinget godkänner landsbps-

styrelsens

förslag till andra
tilläggsbudget för landskapet Åland
för år 1995.

Mariehamn den 12 januari. 1996
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