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FINANSUTSKOTTETS BETANKANDE nr 4/1980-81 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställning 

till landstinget med förslag till enskild års

stat för landskapet Aland under år 1981. 

Landstinget har över ovan nämnda framställning inbegärt finansutskottets ytt

rande. 

Finansutskottet, som i ärendet hört finanschefen Ake Barnberg och skolinspek

tören Börje Lång, får vördsamt anföra följande. 

Arsstaten för år 1981 följer i fråga om huvudlinjer och till sin omfattning 

de senaste årens enskilda budgeter. Okningen utgör åtta procent. Bristen från 

1980 har uppskattats till 1 milj. mark, d.v.s. en minskning med 200.000 mark 

från föregående budget. En mindre ökning av nettot från skogshushållningen 

kan noteras. Landskapsstyrelsen framhåller att det inte finns skäl för att i 

samband med nu föreliggande budget föreslå någon åtgärd ifråga om de i motive

ringen för 1980 antydda alternativen till tillskottsfinansiering. 

Bland Je större posterna i årsstaten kan noteras att avkastningen 

av Alands Penningautomatförenings verksamhet är beräknad till 3,5 milj.mark. 

Den beräknade ökningen av de för utdelning disponibla medlen uppgår till 

155. 000 mark. Tillbudsstäenc.lc sununa hänför sig till huvudc.lclen av inkomster 

från verksamheten under år 1980. Merparten av penningautomatföreningens in

komster hänför sig till spelverksamheten ombord på bilfärjorna. En nedgång 

av passagerarantalet och inresande till Aland kan därför ge utslag i fo1111 av 

minskade intäkter av spelverksamheten. Då den disponibla avkastningen är av 

stor betydelse för enskilda medels möjligheter att stöda vissa sociala och 

allmiinnyttiga vcrksamhctsfonner finns det anledning att uppmärksamt Cölja ut

vecklingen. 
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Detaljmotivering. 

10. BUDGETBYRAN 

Bidrag ur penningautomatmedel (r-f). 

Lån ur penningautomatmedel (r-f). 

Utskottet har ovan i allmänna motiveringen framfört vissa allmänna 

synpunkter i fråga om inkomsterna från penningautomatverksarnheten. 

I fråga om elen av landskaps styrelsen föreslagna fördelningen pt1 

olika huvudändamål respektive mellan lån och bidrag har utskottet 

för sin del inga erinringar. Enligt motiveringen medges landskaps-
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styrelsen också rätt till viss omfördelning mellan de olika 

grupperna i fråga om bidrag och lån om sådant vid den slutliga 

fördelningen skulle visa sig ändamålsenligt. Utskottet vill 

också för sin del poängtera att fördelningen mellan bidrag och 

lån för olika projekt bör ske enligt behovsprövning beroende 

på finansieringsstrukturen och ändamålet med de enskilda projekten. 

22. ALANDS HANDELSLAROVERK 

Avlöningar (f). 

Med hänvisning till motiveringen i ordinarie årsstaten där rektor:c 

frågan för de olika skolorna aktualiserats och i en del fall redan 

kunrnt ordnas, förutsätter utskottet att rektors frågan även för 

handelsläroverket klarläggs. 

Med hänvisning till det ovan sagda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 15 december 1980. 

att Landstinget måtte antaga landskapsstyrel

sens förslag till enskild årsstat för landska

pet Aland under år 1981 samt bemyndiga land

skapsstyrelsen att upptaga för budgetens för

verkligande erforderliga lån. 

På finansutskottets vägnar: 

Rolf Carlson 

ordförande 

Henrik Gustafsson 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordföranden Rolf Carlson, viceordföranden Roger Jansson 

samt ledamöterna Elmer Jansson, Rodmar Söderlund och Torvald Söderlund. 


