
W FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 
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~ 1996-97 

1995-96 

UTSKOTTETS SYNPUNKTER 

nr 5a 
F'Rnr 2 

FM nr 1-34 
HM nr 40 

Vid ärendets enda behandling den 20 december 1996 har lagtinget inte oförändrat godkänt 
finansutskottets betänkande nr 5/1996-97. Ärendet har därför enligt 58 § 
lagtingsordni1igen återremitterats till finansutskottet för utlåtande över de av lagtinget 
beslutade ändringarna. 

Detaljmotivering 

INKOMSTER 
14 Avd. 01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER 

14.01.06 Finansieringslån (- 60.000) 
Lagtinget har för att balansera budgetförslaget beslutat att minska anslaget 
med 60. 000 mark som följd av att en motsvarande höjning på utgiftsmomentet 
26.47 .52 utgått. 

Finansutskottet omfattar lagtingets beslut. 

UTGIFTER 

26 Ht. . 47. PENNlNGAUTQMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH 
IDROTT 

26 .4 7. 52 Understöd till förenin~ar och organisationer för ungdomsarbete (- 60. 000) 
Lagtinget har beslutat att det i betänkandet föreslagna tillägget om 60.000 
mark utgår och att detaljmotiveringen skall erhålla följande lydelse: "Utskottet 
delar motionärernas uppfattning om att det s. k. SKUNK-projektet har bidragit 
till att utveckla och förbättra ungdomsarbetet i skärgårdskommunerna. 
Utskottet har erfarit att av det belopp om 790.000 mark som under det totala 
anslaget om 1. 020. 000 mark reserverats för understöd till föreningar och 
organisationer för verksamhet avser landsk"'psstyrelsen att anslå 100.000 mark 
för SKUNK-projektet. Det är därför inte nödvändigt att höja totalanslaget." 

Finansutskottet omfattar lagtingets beslut. 

ÄRENDETS BEHANDLING 
Lagtinget återremitterade den 20 december 1996 ärendet till finansutskottet. 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Bengtz, vice ordföranden Wiklöf 
samt ledamöterna Gustafsson, Rothberg och Sjölund. 
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UTSKOTTETS FÖRSLAG 
Med hänvisning till det anförda meddelar utskottet 

att utskottet omfattar lagtingets beslut att med anförda 
motiveringar anta förslaget till ordinarie budget under 
år 1997 med följande ändringar samt att bemyndiga 
landskapsstyrelsen att uppta för budgetens 
förverkligande erforderliga lån. 

INKOMSTER 

Avdelning 14 

14. FINANSIERINGSINKOMSTER 887.636.000 

01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER 
06. Finansieringslån 

Inkomsternas totalbelopp 

UTGIFTER 

Huvudtitel 26 

887.636.000 
25.336.000 

1. 097. 340. 000 

26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 231.693.000 

47. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE 5.500.000 
OCH IDROTT 

52. Understöd till föreningar och organisationer 
för ung domsarbete 1. 020. 000 

Utgifternas totalbelopp 1. 097. 340. 000 

Mariehamn den 20 december 1996 

Ordförande Göran Bengtz 

Sekreterare Lars Ingmar Johansson 


