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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 4/1977-78 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställning 

till landstinget med förslag till enskild års

stat för landskapet Åland under år 1978. 

Landstinget har inbegärt finansutskottets yttrande över ovannämnda fram

ställning. 

Finansutskottet, som i ärendet hört lantrådet Alarik Häggblom, utbild

ningschefen Lennart Winqvist och skolinspektören Börje Lång får anföra 

följande. 

Den för enskilda medel just nu relativt svaga ekonomiska situationen har 

i hög grad präglat utskottets behandling av årsstaten och inställning till 

förslag om förhöjningar på utgiftssidan. Förhållandet återspeglas även i 

utskottets restriktiva hållning till i övrigt väl motiverade finansmotioner. 

Landskapsstyrelsen har i skrivelse till utskottet påpekat ett fel under 

momentet 26.21.13, Reparation och underhåll av byggnader och gårdsplan 

vid Ålands folkhögskola, vilket av utskottet beaktats och inarbetats i sif

ferstaten. 

I anslutning till framställningen har behandlats följande finansmotioner: 

Ltm Göte Sundbergs finansmotion om att i enskilda årsstaten för 1978 an
visas 50.000 mark för installation av telefon åt ensamstående äldre per
soner och handikappade. (Mot.nr 47/1977-78). 

Ltm Lasse iViklöfs m.fl. finansmotion om att i enskilda årsstaten för 1978 
under 28.11.31 anvisas 20.000 mark till understöd för kollektivtrafik i 
andra än skärgårds- och glesbygdsområden. (Mot.nr 48/1977-78). 

Ltm Henrik Nylunds m.fl.finansmotion om att i enskilda årsstaten för 1978 
anvisas 20.000 mark för landskapsbiblioteket. (Mot.nr 49/1977-78). 

Ltm K.-G. Fagerholms m.fl.finansmotion om att i enskilda årsstaten för 
1978 under 28.11.31 anvisas 40.000 mark för bidrag till kommuner för 
anordnande av butiksservice. (Mot.nr 50/1977-78). 

Detaljmotivering. 

INKrn1STER~ 

12.27.30 Skogsbruksbyrån. 

2. Husbehovsvirke för jordbruKslägenheterna. 

Anslaget har rättats i enlighet med motiveringen i landskapssty

relsens framställning. 

14.02.04 övriga finansieringslån. 

Momentets belopp har justerats med beaktande av ändringarna 

i sifferstaten. 
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UTGIFTER. 

24.10.50 Bidrag ur penningautomatmedel (r-f). 

Bland de ur penningautomatmedlens avkastning beviljade anslagen 

borde i mån av möjlighet bidragen för åldringsvård beviljas till 

högre belopp. 

(26.10.55)Understöd till landskapsbiblioteket. 

Ltm Henrik Nylunds m.fl.finansmotion om anslag för landskaps

biblioteket. (Mot.nr 49/1977-78). 

Utskottet har i flera repriser (Bet.nr 6/1975-76 och nr 1/1976-77 

över ordinarie årsstaten) behandlat frågan om biblioteksverksam

heten och behovet av bättre ekonomiskt stöd till landskapsbiblio

teket. Efter den nu gällande bibliotekslagens tillkomst och där 

förutsatt form för landskapsbibliotekets verksamhet förutsättes 

landskapsbiblioteket finansieras ur ordinarie medel. 

Utskottet har i bl.a. bet. nr 1/1976-77 emotsett att aviserat för

slag till ändrade principer för understöd till landskapsbiblio

tek skulle leda till förbättringar. 

För närvarande arbetar en kommitte med uppgift att 

granska biblioteksväsendets organisation i landskapet. Utskottet 

hemställer om att landskapsstyrelsen skulle ge denna kommitte 

i uppdrag att i brådskande ordning granska det ekonomiska bi

dragssystemet för landskapsbiblioteket. ~1ed hänvisning härtill 

föreslår utskottet förkastande av motionen nr 49. 

26. 21.13 Reparation och underhåll av byggnader och gårdsplan. 

26.22 

Med hänvisning till allmänna motiveringen och de i landskapssty

relsens framställning under momentet upptagna beloppen har an

slaget ändrats till 41.100 mark. 

ALANDS HANDELSLÄROVERK 
i landskapet 

Utbildningen vid handelsläroverket är den enda;inom det merkan-

tila området på institutsnivå. Utskottet ifrågasätter därför 

landskapsstyrelsens förslag om tillfällig indragning av en klass 

i1Ilan erforderlig samordning skett med övriga merkantila kurser 

i landskapets skolor. Utskottet anser att den pågående utred

ningen om gymnasialstadiet borde gestillfälle att ta ställning 

till frågan om utbildningen inom denna sektor och hur eventuella 

begränsningar av antalet elevplatser skulle genomföras. 
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27.10.51 Bidrag för telefonanslutningar i avsides belägna trakter. 

Ltm Göte Sundbergs finansmotion om bidrag för telefon till en

samstående äldre personer och handikappade. (Mot.nr 47 /1977-78). 

Motionens syfte tillgodoses delvis av momentet ifråga, som avser 

telefonanslutningar i avsides belägna trakter. Utskottet stöder 

också i princip motionärens motivering om bidrag till äldre och 

handikappade. Utskottet anser ,emellertid att bidragsfrågan är 

socialt betingad och i grunden en kommunal angelägenhet. Land

skapsstyrelsen borde därför tillsammans med kommunerna utreda 

omfattningen och behovet av dylika bidrag liksom kostnaderna 

samt principerna för kommunernas insats. I den mån det visar sig 

att medel borde anslås ur landskapets enskilda budget borde 1 

så fall penningautomatmedel kunna utnyttjas. 

~1ed hänvisning till ovanstående föreslår utskottet 1 detta skede 

förkastande av finansmotionen nr 47. 

28.11.31 Landskapsunderstöd för kollektivtrafik. 

Ltm Lasse Wiklöfs m.fl.finansmotion om anslag till understöd för 

kollektivtrafik 1 andra än skärgårds- och glesbygdsområden. (Mot.nr 
- . . . 

48/1977-78). 

Ltm K.-G. Fagerholms m.fl.finansmotionom bidrag till kommuner för 

anordnande av butiksservice. (Mot.nr 50/1977-78). 

Utskottet konstaterar att det även på fasta Åland på många håll 

finnes områden där kollektivtrafik saknas eller där denna trafik 

borde förbättras. Utskottet anser att det vore motiverat att 

också för sådana distrikt ge samhällsstöd till kollektivtrafik

förbindelser. Utskottet, som sålunda omfattat motiveringen för 

finansmotionen nr 48 anser att anslaget borde få utnyttjas för 

bidrag för kollektivtrafik inom områden, där underlaget är så 

litet att det inte kan bära en egen trafiklinje. Förändringen i 
motiveringen kan föranleda behov av tilläggsanslag. 

Landstinget har i samband med hemställningsmotionen nr 59/1976-77 

hemställt om åtgärder för att butiksservicen i glesbygder upprätt

hålles och om möjligt förbättras. Finansutskottet framhöll i sitt 

betänkande att olika former för ordnandet av butiksservicen inom 

glesbygdsområdena kan vara tänkbara. Utskottet anser emellertid 

att det inte klarlagts vilken av de olika alternativen som borde 

prioriteras. Planeringsrådet undersöker för närvarande situationen 

på området och förväntas komma med förslag i vad mån och i vilka 

former samhällsstödet borde erläggas. 



169 

-4-

}1ed hänvisning härtill föreslår utskottet förkastande av finans

motionen nr 50. 

Med hänvisning till det ovanstående får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga landskapsstyrelsens 

förslag till enskild årsstat för landskapet Åland 

under åt 1978 med följande ändringar samt be

myndi ga landskapsstyrelsen att upptaga för bud

getens förv'erkligande erforderliga lån. 

INKOMSTER. Landskaps styrel
sens förslag 

1§==~~~Q~§I~E=~y=~k~~=~JJ:m. ~=22Z:Z1Q 

27. NÄRINQSAVDELNINGENS FÖRVALTiUNGS0111RADE 669 . 200 

30. Skogsbruksbyrån 541.500 

2. Husbehovsvirke för jordbrukslägen-
heterna 2.000 

1~==k~ §:QQ~=~~l 

02. UPPLÅNING 1.779.651 

04. övriga finansieringslån 779.651 

Inkomsternas totalbelopp 10.914.361 

UTGIFTER. 

26. ITTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSm1RADE2 .107. 622 ============================================= ========== 
21. ALANDS FOLKHÖGSKOLA 951.005 

13. Reparation och underhåll av byggnader 
och gårdsplan 85.600 

Utgifterllil.S s totalbelopp 10.914.361 

Mariehamn den 6 januari 1978. 

På finansut ~et.s vägnar: 

/~~sson 
o# förande 

sson 

sekreterare. 

Finansutskot
tets förslag 
~:22Z:§1Q 

668 . 700 

541.000 

1.500 

1:~~Q=~~l 

1. 735 .6- 51 

735.651 

10 . 869.861 

§:Q2~:1§§ 

906.505 

41.100 

10.869.861 

Närvarande i utskottet:ordföranden Mattsson, viceordföranden Wiklöf samt 

ledarnoterna Olof Jansson,Ro~~T Söderlund och Torval d Söderlund. 


