
1974-75 Lt - Ls framst. nr 20 - Fu. 

FINANSUTSKOTTETS BETÄNK.iH~DE nr 6/1974-75 
ned cmledning nv lnndskapsstyrelsens frarJ
ställning till Landstinget med förslag till 

feute tillägg till ordinarie årsstnten för 

landskapet Åland under år 1974. 

Landstinget har anhållit om finansutskottets yttrande över ovan

nämnda framställning. Utskottet soE1 hört lantrådet Alarik Häggblorn 
och 0L1buds:oannen i Ålnnds Producentförbund ~ Göran Helling? får vörd

samt fraoföra följonde. 

17.10.54. 

Detaljootivering. 

Ersättningar för 1374 års skördeskador (r). 
Utskottet som erfarit att den slutliga fördelningen i 

riket ännu ej föreligger har därför ej heller ansett skäl 
föreligga att gå in på de _särskildn detaljerna i fördel.,. 

ningsförslaget. I stort omfattar anslaget under föreva
rcmde L10ii1ent ah 17, 10. 84 de o.v producentorganisationen 

frnurälrno.de skördeskadorna. I händelse ntt det visar att 
sko.dornn varit större förutsätter utskottet att tillägga 

oc'XBa 
skall kunno. beviljas .. Skndefallen i lnndsk2pet skiljer sig/ 
frän de i riket i fråga ow de grödor? vilka drabbats. 

Utskottet förutsätter därför också ntt avvikelse från 
rikets fördelningsgrunder skall kunnn ske då dettn är 
motiverat med hänsyn till skadornas typ och fördelning 

på olika. grödor. De nlluänno. ersättningarno. ::lvses i riket 

ges för bl.a. säk€rställnnde nv försörjningen ued utsädes
spanm::aål. I detta. fo..11 bör på Aland beaktas nnnat utsäd·c: 

såsom t. ex. pot0,tis? so1~1 på I-iland till i betydlig OT:Jfatt
ning icke kunno.t skördns. Under 17.10.84 förutsntto. lån 

bör även kunno. ges för inköp o..v bosko..p i de f'J.ll där ägar-·

na på grund nv den dåligo. foderskörden tvingc.ts o.vyttra 

sin boskap. 
Utskottet h0,r också tagit del c..v Ålc.nds Producentför

bunds åsikt i frågo. OIJ organisationens rätt att förhandla 
med lo.ndsknpsstyrelsen. Någon lng för motsvarande organi
sntions förhnndlingsrätt i riket föreligger inte nnnat 

än när det gäller prispolitiske, inkoostförho.ndlingarnn. 
Det OL'..kto.t har riksorgnnisntionernn förho..ndlnt även i frå
ge:, OlJ skördesko.dorn.'.l, Notero.s kc.n o.. tt riksorgo.nisn tian er

no. i dess:r., förhcmdlingo.r ou skördesko.dar inte irmefo.tt0,t 
Ålc:,nd,Ur desso. o.spekter borde Alands Producentförbund ges 
ootsvo,ro..nde rätt c.tt frci::1förcc sino.. åsikt er i direkto. för
hnndlingo.r. 
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Med hänvisning till det ovan anförda föreslår finansutskottet 
att Landåinget oåtte antaga förslaget 

till femte tillägg till ordinarie årsstaten 

för landskapet Åland under år 1974 saut 
be1uyndiga landskapsstyrelsen att upptaga 
för budgetens förverkligande erforderlig2 
lån. 

Mariehaon, den 7 januari 1975. 
På landstingets vägnar: 

~J~~·(t?t?c___~ 
... -- ~-·~ .. 

Runar ~n 

ordföran cVe 14i~ 
H nrik Gustafsson 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordföranden Wilen, viceordföranden Elwer 
Jansson saot ledawöterna Mattsson, Lundqvist och Friberg. 
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