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FINANSlITSKOTTETS BETÄNKANDE NR 5/1977-78 med
anledning av landskapsstyrelsens framställning
till landstinget med förslag till tredje tilllägg till ordinarie årsstaten för landskapet
Åland under år 1977.
Laridstinget har över ovannämnda framställning inbegärt finansutskottets
yttrande.
Finansutskottet, som i ärendet hört lantrådet Alarik Häggblom och landskapsagronomen Jan Karlsson, får anföra följande.
' Minskningen på utgiftssidan har på inkomstsidan beaktats genom justering
av beloppet för förskott på statsanslaget för skattefinansiell utj ärnning.
I övrigt hänvisas till nedanstående detaljmotivering för utgifterna.
Detaljmotivering.
UTGIFTER.
26.04.70 Anskaffning av inventarier (r).
Då anslag för anskaffning av radarsimulator till sjöfartsläroverket upptagits och beviljats i samband med landstingets beslut
om antagande av fjärde tillägg till ordinarie årsstaten för
1977, har i denna framställning föreslaget belopp i sin helhet
avlyfts.
27.10.84

Skördeskadelån (r).
Under behandlingen i utskottet har framkommit att totalförlusten för specialodlingarna värderats till c. 2,7 niilj. mark, medan
värderingarna i övrigt ännu icke är slutförda. I
konstaterar
utskottet, vilket även framgår av landskapsstyrelsens framställning, att skördeskadorna varit synnerligen omfattande och stiger
till betydande värden.
Den primära uppgiften är enligt utskottets uppfattning att i detta
skede försöka underlätta jordbrukarnas finansiella situation inför
kommande odlingssäsong. Uppenbart är att värderingen av skadorna
drar ut på tiden och ej heller ersättningsgrunderna i riket är ännu
fastslagna. Utskottet anser att den uppkomna situationen effektivt
kan regleras endast genom utgivande av skördeskadelån som i detta
läge inte vore beroende av en slutlig skadevärdering. Systemet
skulle därför i stort kunna utformas enligt samma riktlinjer som

4
-2vid beviljande av skördeskadelån för 1974 års skördeskador.
Utskottet har med hänvisning härtill föreslagit att anslaget höjes
med 1,5 milj. mark till 2,0 milj. mark, vilket skulle ställas
till landskapsstyrelsens förfogande med hemställan om att landskapsstyrelsen tillsammans med producentorganisationerna i brådskande ordning utarbetar och fastställer grunderna för långivningen. Om eventuelllt ytterligare medel för lån och bidrag
erfordras bör enligt utskottets äskande härom l'Uillla göras i
tilläggsbudget.
Viceordföranden Wiklöf ansåg att 1<y<ptagna medel borde avse räntefria förskott på beräknade skördeskadeersättningar.
Anslaget har ändrats till reservationsanslag.
~1ed hänvisning till det ovan sagda får utskottet vördsamt föreslå

att Landstinget måtte antaga landskapsstyrelsens
förslag till tredje tillägg till ordinarie årsstaten för landskapet Aland under år 1977 med
följande ändringar samt bemyndiga landskapsstyrelsen att upptaga för budgetens förverkligande
erforderliga lån.
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INKOMSTER .
· Avdelning
14 .
-

Landskaps styrelsens förslag

Finansutskottets förslag
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01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTERNA 8. 455 . 400
03 . Förskott på statsanslag för skattefinansiell utjämning
··
8. 455 . 400
9 . 668 . 400
Inkomsternas totalbelopp

6.455.400

.

.

.

6.455.400
7.668 . 400

UTGIFTER.
Huvudtitel 26.
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04 . ALANDS SJÖFARTSLÄROVERK
70 . Anskaffning av inventarier (r)
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3. 512.000
3. 500 .000

12 .000

HLivudtitel ·27.
~Z==~J~Q~~~~k~J~Q~~~=~QEY~~J~Q~~~~~

Jordbruks byrån .
10. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET SAMT JORDDISPOSITIONSVERKSAMHET
84 . Skördeskadelån (r)
Utgifternas totalbelopp
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509 .000
500 .000
9.668 . 400

2.009 .000
2.000.000
7. 668.400

Mariehamn den 9 januari MJ77
På

fin~ts

ottets vägnar :

sekreterare .

Närvarande i utsko~tet : ordföranden Mattsson, viceordföranden Wiklöf samt
ledamöterna Olof Jansson, Rodmar Söderlund och Torvald Söderlund .

