1979-80 Lt - Ls framst. nr 11 - Fu.
FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 3a/1979-80 med
anledning av landskapsstyrelsens framställning
till landstinget med förslag till ordinarie
årsstat för landskapet Aland under år 1980.
Landstinget, som icke oförändrat omfattat finansutskottets betänkande nr 3/
1979-80 över landskapsstyrelsens förslag till ordinarie årsstat för 1980,
har inbegärt utskottets yttrande över de vidtagna ändringarna. Utskottet fur
i anledning därav anföra följande.
Förutom mom.
slagen och i
minskning av
har angivits

28.02.77 har finansutskottet omfattat ändringarna i fråga om ansak även motiveringarna såsom nedan framgår. Ökning respektive
anslagen i jämförelse med finansutskottets tidigare betänkande
vid motiveringen för ved~rbörande moment.

23 Ht.
23.21.83

21. FRAMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION
Bostadslån (r).(+ 1.000.000)
Utskottet har omfattat landstingets beslut om höjning av anslaget med 1 milj.mark till 13 milj .mark.

25 Ht.
25.15.54

15. b\TRIGA HÄLSO- OCH SJUKVARDSUPPGIFrER
Särskilda vårdutgifter (f).
Utskottet har omfattat landstingets beslut om tillägg till motiveringen enligt vilket förutsättes att landskapsstyrelsen vidtager åtgärder för att förverkliga vården av psoriasispatienter i
landskapet.

27 Ht.
27.02.88

02. NÄRINGSLIVETS FRAMJANDE
Aktieteckning i bolag (r). (+ 150.000)
Utskottet anser visserligen sitt tidigare ställningstagande i
sak motiverat Trots att oklarhet uppenbarligen föreligger ifråga
om principerna för aktieteckning i detta slag av bolag med
landskapsmajoritet,har utskottet godtagit landstingets beslut
innebärande anslagsbelopp och motivering enligt landskapsstyrelsens framställning. Momentet har sålunda ånyo ökats med
150.000 mark till 400.000 mark.

27.10.30

27.15.70

-210. FRÄMJANDE AV LANI'BRUKET
Landskapsunderstöd.åt lantbruks.;. och skogsnänmder (f).
I den mån gällande lagstiftning och bidragssystem innebär oklarhet kan det vara motiverat att landskapsstyrelsen kontaktar och
informerar konnnunerna.
15. FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET
Anskaffning av maskiner och redskap.
Enligt landstingets beslut har andra stycket av motiveringen i
finansutskottets betänkande erhållit ny lydelse. Utskottet har
i sak omfattat landstingets beslut, även om den strukna passusen
endast avsåg en sakupplysning. I övrigt kan utskottet sålunda
konstatera,att flisråvara finns i betydande mängd och likaså
möjlighet att med fördel använda flis som bränsle. Ett hinder
är bristande samordning mellan produktion och konsumtion. Det
är därför motiverat att landskapsstyrelsen medverkar till samråd
mellan tänkbara intressenter.
I detta skede föreslås sålunda finansmotionen nr 70/1979-80

förkastad men landskapsstyrelsen bör, så snart förutsättningar
föreligger, vidtaga åtgärder syftande till sådan verksamhet som
avses i motionen.
28 Ht.
28.02. 77

02. VÄGAR
Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten på fasta Åland (r).
Landstinget har beslutat höja anslaget med 700.000 mark och att
motiveringen llllder rubriken, Qm~yg~a~ ~v_F~ris~n~s~r~n- 7.230.0CX)
mark, skulle lyda: Anslaget avser återstoden av brobyggnadskostnaderna och i samband därmed nödiga vägförbindelser medelst
pontonbro.
Utskottet har :~~ hc;i_ft mJedning ct.t tidigare i samband rred reredningen av
budgEtförsaga: för 1980 le handla ru aktuell anslagshqjning. Ärendet och
därtill anknutna frågeställningar har emellertid av utskottet
ingående behandlats i samband med det till utskottet hänskjutna
landskapsstyrelsens meddelande nr 1/1979-80 med utredning över
alternativa möjligheter till tillfälliga trafikförbindelser under brobyggnadstiden respektive stödåtgärder. Utskottets i sak
motiverade ställningstagande framgår av dess betänkande nr
10/1979-80 vilket ännu inte slutbehandlats i landstinget.

-3Utskottet vidblir sitt beslut beträffande mom. 28.02.77 och
hänvisar i fråga om motiveringen till det ovannämnda betänkandet.
28.04.22

UPPrätthållande av trafik i skärgården (f). (./. 150.CDO)
Med hänvisning till 27.02.88 har utskottet omfattat landstingets beslut enligt vilket anslaget skall utgöra 1.400.CDO
mark och motiveringen vara sannna som i landskapsstyrelsens framställning.

Sifferstaten.
För tydlighetens skull har i anslutning till betänkandet upptagits en justerad sifferstat även till de delar landstingets beslut omfattats av utskottet.
Med hänvisning till det ovan sagda får utskottet vördsamt föreslå
att Landstinget med anförda motiveringar måtte
antaga landskapsstyrelsens förslag till ordinarie årsstat för landskapet Åland under 1980
utöver tidigare ändringar enligt följande, samt
bemyndiga landskapsstyrelsen att upptaga för
budgetens förverkligande erforderliga lån.

Avdelning 14.

Landstingets beslut

Finansutskottets
nya förslag

~~==~I~~§l~~I~Q§J~~Q~§I~~

~Q~=Q~Q=Z~~

~QQ=~~Q=Z~~

01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER

201.010. 788

2C(). 310. 788

03. Förskott på statsanslag för
skattefinansiell utjämning

201.008.788

200.308.788

Inkomsternas totalbelopp

236.923.682

236.223.682

-4lJI'GIFl'ER

========

Huvudtitel 23.

Landstingets.
förslag

Finansutsk©ttets
nya förslag

~~~=~~kl~~~~I~Q~~~=~~~~~I~I~~~Q~~

~~=~~§:~§~

~~=~~§=~~~

21. FRAMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION

13.866.000
13.000.000

13.866.000
13.000.000

~~=~~l=Zl~

~~=~~l:Zl~

6.446.500
400.000

6.446.500
400.0CX)

22.952.000

22. 252. CX)()

9.780.000

9.080.000

24.370.000

24. 3 70. ()(X)

1.400.000

1.400.000

236.923.682

236.223.682

83. Bostadslån (r)

Huvudtitel 27.

~Z==~~J~Q~~~~~J~Qfl~~=~~~~~I~J~~~~~
02. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE
88. Aktieteckning i bolag (r)

Huvudtitel 28.
28. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
=========================================
Allmänna byrån.
02. VÄGAR
77. Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten på

fasta Åland (r)
.Tekniska byrån· öch sjötrafikbyrån.
04. SKÄRGARDSTRAFIKEN
22. Upprätthållande av trafik i skärgården (f)
Utgifternas totalbelopp
.Mariehanm den 17 januari 1980.
På finansutskottets vägnar:
Rolf Carlson
ordförande

Henrik Gustafsson
sekreterare.

Närvarande i utskottet:ordföranden Rolf Carlson, viceordföranden Roger Jansson,
ledamöterna Elmer Jansson, Rodmar Söderlund och Torvald Söderlund.

