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FINAl\fSUTSKOTTET S BETÄNK.ANDE nr 5 /197 3-

74 med anledning av landskapsstyrelsens 

framställning med förslag till enskild 

årsstat för landskapet Åland under år 1974. 

Landstinget har inbegärt finansutskottets utlåtande över ovan nämnda 

amställning. Finansutskottet, som i ärendet hört lantrådet Alarik 

ggblom, finanschefen Åke Bamberg och biblioteksinspektören Inga-Britt 

tverström, får i anledning därav anföra följande. 

Resandeavgif.!:,. -Landskapsstyrelsen har enligt framställningens allmänna motivering 

·ter omröstning tagit ställning i frågan om resandeavgift och beslu

t att in te lämna någon framställning med förslag ti 11 landskaps lag 

sådan. Landskaps styrelsen redogör, efter vissa allmänna konstate

för huvudprinciperna i det behandlade utkastet till landskaps--

ag och majoritetens skäl för en avvisande hållning. Dessutom framhål·

s att utkastet baserar sig på finansutskottets betänkande över förs1a

t till första tillägg till enskilda medel under år 1973~ 

Utkastets utformning i övrigt frrungår ej. Finansutskottet har ej 

ler ansett sig ha orsak att i detalj gå in på just detta ~v land

apsstyrelsen nämnda utlcast utan har lagt redogörelsen i framställ-

ngen till grund för sitt betänkande. 

Finansutskottet kan även i detta nu endast notera framställningens 

;' tivering såsom ett besked om landskaps styrelsens beslut och motiv 

1 frågan, liksom att detta utgör slutligt svar på landstingets hemställ2_ 

tftskottet anser 1 det oaktat 9 att frågan ur många aspekter är så vitt-

bärande att landstinget bort ges tillfälle att uttala sig oLJ ärendet 

och de olika principi.ella frågeställningarna i samband c.t'.rDed. Land

skapsstyrelsens framställning lämnar nu enligt utskottets uppfattnine 

1 viktiga avseenden run för ytterligare klarlägganden. Likaså kan ifrå

gasättas ora den i hemställningsmoticnm förutsatta allsidiga utred
Dingen förelegat. 

Bland de oklara frågorna är utfor.mningen av en eventuell lagstift

ning, d.v.s. huruvidaredan lagemantagande innebure att avgift skulle 

uppbäras eller om detta skulle förutsätta särskilt beslut av lands

tinget. Bland de av landskapsstyrelsen diskuterade huvudprinciperna 

nämnes inte denna fråga. Maj ori te ten synes ha utgått från att en lag

stiftning även skulle innebära omedelbar uppbörd och stannat vid frå

gan 01::i skälighet och riktighet nv en avgift i dagens situation. 

En lagstiftning i ärendet torde dock kunna utforuas så ntt beslutet 
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själva uppbörden kan fattas särskilt för sig utgående från de vid 

arje tidpunkt gällande f"1:iirutsätt-u1ingarna. Man kan ha olika uppfatt

. ng därom huruvida degens :Lä,ge talar för Iiägon .form· 'aw avgift eller 

te men huvudfrågan vore enligt utskottets uppfattning att 

iarlägga l~g~tif,~ningsbehörighetep~ 

Landskaps styrelsen anger att det utkast till landskap slag som före

egat i landskapsstyrelsen baserar sig på fir:iänsutskottets framställ

ng i betänkandet över första tillägget tiil årsstaten under år 1973. 
ftskot tet angav i betänkandet vissa allmänna synpunkter vilka torde 

eaktas av landskaps styrelsen. Utskottet ansåg att ett ställningsta-
." - • .• •. ,_ 1 

ande - liksom und erha:r.1dlingar om f+.'.i v:j_llig upi:>l:JQ:X::CI:'""" po fti!2 :föregås 

dels ett klarläggaJ:lde av behoven och. ~els preqis~~ing av anväpd~ 
. " 

ingen d.v.s. en specificering av 1) användningsområden och 2) ~ormer

a för medlens utnyttjande. Behoven liksom möjliga inkomster torde 

åtr:iinstone i huvu.ds84 kunna faPtslås. 

Avgiften har angivits att användas fr.änst för miljövårdsäDdaoål. 

+nom denna sektor finns olika användningsmöjligheter, för att närm.a 

~ågra: rådgivning, direkta saneringsåtgB.rder av $jö~r, st;rändei1{ ocb 

~,~rnan mark~ landskapets eller privata?, inköp, av µr J:l:1:1j (j~yppu,;p,k:t. ]:cäns

~iga 01-;rråden, reningsverk etc. Alla c1ylika ändamål borde klarläggas 

Och tas under omprövning likso:o formerna för användning. Detsamma 

är förhållandet i fråga om annan än direkt miljövård eller andra upp

g;j.fter til~ vilka inkomsterna kunde användas. Det måste anses skäligt 

~tt t.ex. turisbiräsendet skall kunna k01Jlli1a i fråga för skapande av 

'lämplig turistlokalisering och -trafik. och överhuvud användas för sta

bilisering och förstärkning av turistsektorn. överväganden bör även 

ske huru.vida landskapet enbart själv sl-cal 1 utnyttja dessa medel eller 

om t.ex. bidrag eller andra understödsformer och lån till privata 

och kommuner är tänkbara och i vad nån detta skall vara beroende av 
ändarnålet. 

Finansutskottet har även poängterat att samtliga möjligheter bör 

klarläggas vnri innefattats även de juridiska. La:ndskapsstyrelsen fram

. håller å sin sida att de juridiska förutsättningarna är osäkra. Ställ

ningstac;andet i ärendet innebär att frågans vidare handläggning därmed, 

avstannat. Finansutskottet ifrågasätter huruvida icke den oklara 

Si tuati o:nen bör ge anledning ti 11 ytterligare ansträngning ar för att 

exempelvis just genom en lagfrarJställning nå klarhet. 

Det all11ä:nna syftet med resandeavgiften likson motiven härför har 

angivits i olika sammanhang. Diskussionen runt frågan har dock :oedfört 

miss17.ppfattningar ·om avsikten bakom förslaget. Därtill kan formen och 

sättet för den tänkta uppbörden ha bidragd.t • .Alternativet med uppbörd 
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13 trafikföretagen är ett bland andra men i raotsats till dessa vo+e 

en relativt enkel och skµ~J,e §8l:Jtifiigt ;falla lika på alla inresancie, 

tomlands 9 dä.r icke samma möjligheter ;föreligger vid inresan till 
andet 

9 
sker uppbörd av förekommande avgifter vid härbärgerings- och 

örplägnadsställen. Lagstiftningen borde möjligen även omfatta ett 

$ådant alternativ. Speciellt finns enellertid anledning att i samman

hanget betona den betydelse medlen med lämplig användning skulle kunna 

få ifråga om kvalitetsmässiga och stabiliserande effekter för turist".'" 

näringen och för somhälle t. I varje händelse vore det till fördel för 

'en fortsatt diskussion i ärendet att ge en samlad bild av resandeav

giftens 11oti v, syfte och användning. 

Radio- och TV-avta1_. 

_Fim:t,JJJ~J,itsk0,ttet har uppmä;rksGmmat att Sveriges RaQ.ios program 1 

, icke innefattats i avtalet ned STIM. Hörbarheten för progr8Dmen 2 och 

torde nu genom förverkligande av avtalet förbättras avsevärt. Enligt 

~;uppgift har frågan OEl återutsändningen av sistnärnnda prograra förutsatts 

.kunna tekniskt ordnas IJJed relativt små kostnader. :Däremot har program 

av olika, orsaker icke kunnat innefattas i avtaiet. Utskottet förut

ätter att frågan om återutsändning även av detta program skall kunna 

:Oetal j:o:cti VE,;rin,g. 

~GI_!~~. 
Till landske,p~sjzyrels ens c1i,sposi ti on ( r -~f). 

Med beaktande av anslagets art och tidigare beteckning 

har momentet ändrats till reservations-förslagsa:nslag. 

Å.lands somraaruniversi tet. 

Sarnnanräkningen i r;10ti veringe:n av s ommaruni vers i tet ets 
slutar 

olika utgiftsposter lpå 70.402 mark. Skillnaden mellan 

denna SUlillila och anslagsbeloppet för detta monent avser 

utgifter för eventuella lönejusteringar och oförutsedda 

kostnader. 

Bidrag för bot_bussverksarJhet. 

Av anslaget i årsstaten för 1973 har c. 21.000 wark icke 

utnyttjats och ko1imer därför att gå i besparing. Anled

ningen härtill Eir, såsom landskaps styrelsen framhåller, 

att korn'Junerna inte kunnat enas om sar1verkan beträffnnd e 

bokbussverksamheten. Ej heller synes utsikterna särskilt 

goda för att denna fonn 2v utlåningsverks8Whet skulle 

kunna fås i gång under 1974. I annat fnll hade utskottet 

varit berett att omfatta upptagande av anslag under sDL1na 
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förutsättning ar som vid försöksverksemheten med bokbuss 9 

d. v. s. att gen 01ll Dedverkan av ko:mmun~rna 9 ordinarie bi-· 

drag i:;:kulle kunna påräknas i full ut sträckning. 
-·· -··-· 

Den hittills varande bokbussverksarnheten har kunnat 
. . . 

geno:mföras till mycket moderata kostnader för kommunerna 

och även totalt sett. Under sådana förutsättningar borde 
••·c· .. , • 

det vara angeläget att förbättra servicen när det gäller 

glesbygdsområd en a 9 vilket bokbussen kunnat göra. Utskot-
. -

tet konstaterar att andra former av bokservice och -ut-

lånin g inte torde kunna ersätta denna verksamhet. 

Bokbuss'Veeksamheten har administrerats av landskapsbib

lioteket-Marieh8Bns stadsbib liotek och det är även detta 

biblioteks bokbestånd som utnyttjats. Ordinarie bidraget 

till landskapsbiblioteket har på grund av penningvärdets 

fall winsl<at i betydelse. Bl.a. detta var,anJ.edning till 

µpptaga;r:tdet av anslaget i enskilda medel för 1973. För 

att kunna bibehålla bibliotekets standard vore det skäl 

att undersöka inöjligheterna ett hi:5ju CJ.et specfella ord.h1a

rie bidraget till landskapsbiblioteket. 

]3idrag för förs:Oksverksmnhet med amytarsystern för kreaturs

skötsel. 

I ordinarie medel har under 15.04.40 upptagits anslag för 

semesterlön åt jordbrukare enligt det system som föreslås 

i riket . 

.Anslaget i enskilda medel har tidigare icke utnyttjats och 

föreslås ned hi:insyn till semestersystemet utgå. Så långt 

finansutskottet kunnat utröna kommer semestersystemet 

att täcka även de ändamål .för vilka anslaget i enskilda 

medel avsågs. Utskottet bar därför för sin del omfattat 

landskapsstyrelsens förslag. 

Med hänvimi.ng till det ovan o.nförda föreslår fitians·

utskottet 

att Landstinget IJåtte antaga förslaget 

till enskild årsstat för landskapet Åland 

under år 1974 E1ed följande ändring samt 

bcrJyndiga landskaps styrelsen att upptaga 

för ärastatens förverkligande erforderlign 

lån. 
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UTGIFTER. 

1 Huvudtiteln. Skogs- och lanthushållningen . 
======================~==================== 

lI. Jaktvården. 

Till landskapsstyrelsens disposition (reservations-

förslagsanslag) oo 0 0 0 e •• 0 •• 0 •••••• 0 •• 0 0. 0 0 0 •• 0 ••• 0 0. 37 .876 

Mariehamn 9 den 7 januari 1974. 
På fi n:zt skot te t s vägnar : 

~ ,... 

k -~4!.€~ 
Runar W'n::-e~-----

ordf ör an de j 
I 

Jlu~ 
H~rik G~s~n 

sekreterare. 

Nfu'varande i utskotte t:ordföranden Wil en ~ viceordföranden Elmer 

Jans son s8illt ledamöterna Fri ber g 9 Lundqvist och Mattsson. 


