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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 4/1979-80 med
anledning av landskapsstyrelsens framställning till landstinget med förslag til 1 enski Id
årsstat för landskapet Åland under år 1980.
Landstinget har inbegärt finansutskottets yttrande över ovannilinnda framställning.
Finansutskottet har i ärendet hört kanslichefen Gunnar Jansson, finanschefen
Ake Bamberg, byggmästare Alvar Dahl, ordföranden i Mariehamnsavdelningen av
Finlands Röda Kors, vtm Jan-Erik Lindfors samt vid besök i Ålands Penningautomatförenings kontor och serviceverkstad, föreningens VD, Lars Porko och
viceordförande, ltm Sw1e Carlsson. I anslutning till framställningen har utskottet behandlat ltm Ulf Anderssons m. f1. finansmotion om att i enskilda
medels årsstat för 1980 under moment 24.10.50 Bidrag ur penningautomatmede1,
anslaget för bidrag för renovering av pensionärsbostäder höjes med 200.000
mark (Mot.nr 45/1979-80).
Finansieringen av enskilda medels utgifter.
I framställningen till enskilda årsstaten för 1979 redogjorde landskapsstyrelsen utförligt för enskilda medels finansiella ställning, vilken då bedömdes såsom relativt allvarlig och Iandskapsstyrelscn avsiig att framliigg;1 förslag till åtgärder i finansieringsfrågan. I sitt betänkande över årsstaten
ifråga, förutsatte finansutskottet, att landskapsstyrelsen snarnst möj Ugt för
landstinget skulle föreslå åtgärder till förbättrande av enskilda medels finansiering.
I motiveringen för enskilda medels årsstat för 1980 anför l:mdskapsstyrelsen
att en viss tillfällig lättnad i fin::msieringssituationen föreligger. Förhö1landet anges som ett skäl till att förslag till åtgärder i finansieringsfrågan
ännu inte förelagts landstinget.
Utskottet konstaterar för sin del att de hittillsvarande egentliga inkomstkällorna visar vikande tendens. Utskottet anser det nödvändigt att fortsättningsvis försöka finna förbättrade möjligheter till enskilda medels finansiering.
Oaktat tillfälliga lättnader kan medge budgetering i stort sett i samma omfattning som tidigare, efterlyser utskottet förslag till åtgärder som mera genomgripande kan förändra situationen.

-2Detaljmoti vering.
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INKQ\1STER.

12 Avd.
12.24.10

24. FINANSAVDELNING'ENS FÖRVALTNINGSOMR.l\DE
Budgetbyrån.
1. Avkastning av ~lands Penningautomatföreni~~_y-~~rk~~~Jh~_!_(+ l<X).()()())
Då beräknad nettoavkastning förväntas bli större lin vad som
förutsatts i framställningen har utskottet höjt beloppet med
100.000 mark.
lffGIFTER.

23 Ht.
23.10.83

10. ALLMÄNNA BYRÅN
Förhandsfinansierin_g_ av 1V-sändningsapparatur (f).
Med hänseende till. tidigare för ändamålet reserverade medel

anser utskottet anslaget tillfyllest. Oaktat elen av landskapet erbjudna hjälpen med finansiering av erforderlig apparatur1 har hittillsvarande underhandlingar inte lett till något påtagligt resultat. Då ärendet som helhet anhängiggjorts i
landskapsstyrelsens berättelse till självstyrelsepolitiska
nämnden har utskottet ansett, att den finansiella sidan bör
länmas vilande i avvaktan på den vidare handHiggningen inom
självstyrelsepolitiska nänmden.
24.Ht.
24.10.50

10. BUDGETBYRAN

Bidrag ur penningautomatmedel. (+ 200.000)
Ltm Ulf Anderssons m. fl. finansmotion nr 45/1979-8()_:__
Med hänvisning till motiveringen för inkomster under 12. 24.10. I
samt en omdisponering mellan lån och bidrag har anslaget höjts
med 200.000 mark.
1. Bidrag åt ideella samfund.
Utskottet anser det motiverat att en större andel kan avdelas
till förbättrande av stöd för f1ldringsvård och pensionärer. Med
anledning härav föreslås under Bidrag åt ideella samfund att anslaget för stödjande av åldringsvården höjs från 200.000 mark
till 300.000 mark oc;:h att motsvarande lån minskas från 250.000
mark till 150.000 mark.
2. Bidrag för i årsstaten särskilt angivet allmänn ti t ändamiiL.
Beträffande finansmotionen nr 45 1979-80 konstaterar utskottet
en betydande efterfrågan på bidrag
för renovering av pension~irs
bostäder. Ekonomiskt sett relativt ringa insatser har kwmat ge
möjlighet till betydande förbättringar i pensionärernas bostads-
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förhållanden. Detta bidrar i sin tur

tj J 1

llittna<lcr i andru

a:vseenden inom vårdsektorn.Med delvis godkännande av finansmotionen föreslås bidraget för renovering av pensionärsbostbider
höjt från 100.000 mark tHl 200.000 mark.
24.10.86

Lån ur pe~nin_gauto!Mtme_9_el (r-f). ( ./. 100.000)
Med hänvisning till mot i ve ringen under föregående moment , 24. W. SO,
har låneanslaget minskats med 100.000 mark till 550.000 mark.
Med hänvisning till det ovan sagda får utskottet vördsamt
föreslå
att Landstinget måtte antaga landskapsstyn·) ·..
sens förslag till enskild årsstat för land-·
skapet Åland under år 1980 med följande lindringar samt bemyndiga landskapsstyr1escn
att upptaga för budgetens förverkligande er-forderliga lån.
INKQ\1STER

24. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMHADE
10. Budgetbyrån
.l. Avkastning av Ålands Penningautoma tförenings verksamhet
Inkomsternas total.belopp

Landskapsstyrelsens förslag

Finansutskottets
förslag

3.245.700
3.245.500

3.345.700
3.345.500

3.245.000

3.345.CX)O

14.179.650

14.279.650

UTGIFTER

~~==rJ~~~~~&~~J~~~~=~~~~~I~J~~Q~~
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10. BlIDGETBYRAN

3.865.0CO
2.595.000
650.000

3.965.000

14.179.650

14.279.650

50. Bidrag ur penningautomatmedel(r-f)
86. Lån ur penningautomatmedel(r-f)
Utgifternas totalbelopp

2.795.000
550.000

Mariehanm den 18 december 1979.
På finansutskottets vägnar:
Rolf Carlson
ordförande

Henrik Gustafsson
sekreterare.
Närvarande i utskottet:ordföranden Rolf Carlson,viccordföranden Roger Jansson,
ledamöterna Elmer Jansson, Rodmar Söderlund och Torvald Söderlund.

