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FINANSUTSKOITETS BETÄNKANDE nr 3a/1983-84 

med anledning av landskapsstyrelsens fram

sttt 1 lning till landstinget med förslag till 

enskild årsstat för landskapet Aland under 

år 1984. 

Landstinget som inte oförändrat omfattat finansutskottets betänkande nr 3/1983-84 

över landskapsstyrelsens förslag till enskild årsstat för landskapet Aland under 

år 1984 har <len 16 januari 1984 inbcgiirt utskottets yttran<lc över <le vi<ltagna 

ändringarna. 

Utskottet får med anledning härav anföra följande. 

Detaljmotiveringen. 

UTGIFTER 
======== 

24 !It. 10. BUDGETBYRAN 

24.10.50 Bidrag ur penningautomatmedel (r-f) 

Ltm Rainer Lönns m.fl. finansmotion nr 65/1983-84 

Ltl Inger Sagulins m.fl. fimnsmotion nr 66/1983-84 

Landstinget har beslutat att med godkännande av finansmotion nr 65 

höja det anslag som enligt kapitelmotiveringens första punkt skall 

utges för "Utvecklande av ungdomsfostran" med 530.000 mark till 

2.030.000 mark och att med anledning härav ge det stycke som behandlar 

i fr;'lg;1v;1r;mde motion i rin;msutskottcts hct:ink;mdc (sid. '.)) följande 

lydelse: 

"Föreslås i enlighet med finansmotion nr 65/1983-84 att anslaget för 

bidrag för utvecklande av ungdoms fostran höjs med 530. 000 mark a1l tsil 

till samma belopp som ursprungligen föreslogs av Alan<ls Penningautomat

förening''. 

Finansutskottet omfattar landstingets beslut till den del det gäller 

höjande av anslaget, men anser att motiveringen skall ha följande 

lydelse: 
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I finansmotion nr 65 föreslås att anslaget höjs med 530.000 mark 

för ombyggnad av ungdomsgården i Mariehamn. Utskottet anser 

att anslaget skall höjas med 530.000 mark si't 

att 2.030.000 mark utgår som bidrag för "Utvecklande av ungcloms

fostran" och att det totala anslaget för "Bic1ruQ" åt ideella sam
fund" således höjs till 4.605.000 mark, att fördelas av laindskaps

styrelsen i enlighet med de regler som i övrigt tillämpas vid 

beviljande av bidrag ur penningautomatrnedel för utvecklande av 

ungdomsfostran. Ledamoten Tuominen anmälde avvikande åsikt efter

som han anser att landstingets beslut skulle ha omfattats av ut

skottet. 

Vidare har landstingEt med godkännande av finansmotion nr 66 beslutat 

höja det under motiveringens kapitelrubrik upptagna anslaget för 

"Bidrag för i årsstaten särskilt angivet allmännyttigt ändamål" 

med 100.000 mark till totalt 800.000 mark och att med anledning här

äV ge det stycke som behandlar ifrågavarande motion i f inansut

skottets betänkande (sid. 3) följande lydelse: 

"Med hänvisning till motiveringarna i motionen och för att motverka 

stor ojärnnlikhet i de ekonomiska relationerna mellan olika typer av 

cancersjuka personer, beroende dels på arten av sjukdomen och dels den 

sjukes boningsort föreslås att landskapsstyrelsens social- och hälso

vårdsavdelning ges möjlighet att ersätta kommunerna efter ansökan 

dylika kostnader. Utskottet har erfarit att andra organisationer än 
- . 
kommunerna inte har kapaditet att påtaga sig en dylik betalnings-

förrnedlaruppgift. Vidare har utskottet erfarit att landskapsstyrelsen 

har beredskap att handha l"rt1gan tillsammans med kommunerna blott 

nödiga medel lösgörs". 

Finansutskottet omfattar landstingets beslut och konstaterar härvid 

att anslaget skulle upptas som delanslag under ny rubrik; "Stödjande 

av cancersjuka - bidrag till kommunerna för stöd till cancerpatienter". 

Samtidigt vill utskottet poängtera vikten nv att landskapsstyrelsen . 

utarbetar regler för medlens beviljande så att bidrag utgår först efter 

behovsprövning. Dessutom anser utskottet att landskapsstyrelsen 
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bör överväga mÖJligheterna att utöver ifrågavarande stöd även 

stödja andra personer m~d svåra sjukdomar på sanuna villkor s_om 
nu konuner att gälla för cancersjuka. 

Utskottet noterar att det anslag som under momentet föreslås 

utgå enligt första och andra punkterna i kapitelmotiveringen så

ledes kommer att uppgå till S.405.000 mark och att därför endast 

1.270.000 mark lämnas ofördelade och reserveras till år 1985. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Marichamn den 16 januari 1984. 

att Landstinget med anförda motiveringar 

omfattar förslaget till enskild årsstat 

för landskapet Aland under år 1984 med av 

landstinget omfattade ändringar samt be:

myndigar landskapsstyrelsen att uppta för 

årsstatens genomförande erforderliga lån. 

På finansutskottets vägnar: 

Roger Jansson 

ordförande 

Elisabeth Naucler 

sekreterare. 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordf. Roger Jansson, v.ordf. 

Olof Jansson, ledamöt. Lundberg, Sundblom och Tuominen. 


