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FINAJ.\fSUTSKOTTETS betänkande nr 6a/1970-71 
med anledning av Ålands landskapsstyrelses 

franställning till Ålands landsting med för

slag till inkomst- och utgiftsstat för 

landskapet Ålands enskilda medel under år 

1971. 
Sedan landstinget icke oförändrat godkänt utskottets i betänkande 

nr 6/1970-71 överlämnade förslaget och landstinget på grund därav 

återremitterat ärendet till utskottet, får utskottet, som i ärendet 

hört lagutskottet 9 härmed vördsmnt anföra följande: 

3 Ht.III. Anvä~dningen av Ålands Penningautomatförenings avkastning. 

Genom den i betänkandets detaljmotivering under detta 

moment införda uppmaningen att påskynda beredningsarbe

tet på en landskapsförordning om penningautomatföreningen 9 

avsåg utskottet icke att landstinget skulle taga ställ

ning till landskapsstyrelsens behörighet att utfärda en 

dylik förordning. Uppmaningen infördes närmast på grund 

av behovet av utförliga föreskrifter för denna förening. 

Beredningen har nämligen fortgått en längre tid utan att 

förordningen utgivits. 

Enär landstinget i 8 § landskapslagen om lotteri gi~ 

vit landskapsstyrelsen befogenhet att i landskapsförord

ning före skri va närmare föreskrifter om lagens verkstäl

lighet och tillämpning och landskapsstyrelsen beslutat 

använda sig av denna fullmakt? anser utskottet att detta 

beslut skulle följas upp. Ifall Ålandsdelegationen, på 

vilken det sedan ankonnner att uttala sig om beslutet, 

finner att landskapsstyrelsen därigenom skulle överskrida 

sin sålunda givna fullmakt, emotser utskottet, att land

skapsstyrelsen naturligtvis vidta.ger nödiga lagstift

ningsåtgärder? för att därefter inom sitt kompetensområde 

utfärda de detaljerade bestämmelserna i en landskapsför

ordning. 

J)å ifrågavarande uttal ande enligt utskottets uppfatt

ning icke innebär ett ställningstagande i behörighetsfrå

gan 9 vilken icke heller numera ankommer på landstinget 

att avgöra, och med hänsyn till nödvändighet en av detei je

rade föreskrifter för penningautomatföreningen, har ut

skottet icke funnit skäl att ändra sitt ståndpunktstagande 
i denna fråga 9 utan vidblir sitt tidigare fattade beslut. 
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På grund av det ovan anförda får utskottet v ördsamt föresl å 

att l1a11dstinget måtte antaga landskap s

styrelsens förslag till inkomst- och utgifts

stat för landskapet Ålands enskilda medel 

under å r 1971 med de i utskott e ts betänkande 

nr 6/1970-71 föreslagna ändringarna och 

tilläggeno 

Mariehamn, den 18 december 1970 . 
På f~·n utskottets vägnar : 

' ' l 

~ 
Folke Woivalj_n 

ordförand e 1 ~ 
\ ~ -~ 

~t'-C[//~{_ . 
. /. Sune Carlsso u 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Folke Woivalin, viceordföranden 

Harry Lind fors smnt ledamötern a Bertel Söderl und, Georg Wideman och 

Runar Wilen . 

1· 

I 



Ti ll Finansutsk otte t 

frå n lagut skottet . 

Me d anledning av Finansutskottets skrivelse av den 17 dennes 

med b egäran om utlå tande därom hu r uvida landskapsstyrelsen äger 

b ehör ighet att me d stöd av 8 § i gällande lotterilag utfärda 

bilag t f örslag till förordning om Ålands penningautomatförening , f å 

lagutskottet framhå lla följande . 

I vår lotterilag stadgas att förordnin g kan utfärdas och ankom

mer detta givetvis på landskapss tyrelsen , varvid behörighetsfrågan 

i s i sta hand prövas av Ålandsdele gationen . Huruvida det nu bilagda 

förslaget till förordning är sådant att detsamma kunde godkännas 

och utfärdas bör avgöras av .landskapssty relsen och icke av lands 

tinget . Då en beredning av föror dningen s å ledes på går ~ns~r lagut 

skottet att ett uttalan e om påskyndande av förordningen nu s ynes 

obehövligt och detta s·· skilt då förordning en , enligt uppgift av 

en , snart torde 

cember 1 970 . 

o tets vägnar : 

Ordförande 

utfärdas . 

Curt Carlsson 

sekreterare . 



Bil.l. 

Till Finansutskottet 

från Kulturutskottet. 

Sedan Finansutskottet i skrivelse den 23 november 1970 inbegärt 

kulturutskottets yttrande över anslagen för kulturella ändamål i 

landskapsstyrelsens förslag till årsstat för landskapets enskilda 

mede l under år 1971 (32/1970) får kulturutskottet härmed anföra föl~ 

jande: 

Enlig t 5 Ht.XIII:3~ 14 i förslaget till ordinarie årsstat för 

1971 har för vetenskap 1 li~teratur och konst samt understöd åt kul

t u rel l a organi sationer reserverats ett belopp om 9 . 100 mk såsom tills -· 

vidare outnyttjat. Detta har uts~ottet tolka t så 1 att de ordinarie 

medlen för kulturändamål iQke är särskilt ansträngda. Enär strängare 

belastning av den enskilda budgeten bör undvikas , vill utskottet ånyo 

påminna om att de för eningar och s tiftelser 9 som kan tilldelas ett 

effektivt ekonomiskt stöd i ordinarie väg, icke borde belasta även den 1 

enskilda budgeten samtidigt i fråga om understödsansl ag. På så sätt 

friställda medel borde i stället rättvist utnyttjas till effektivare 

stöd för de kulturaktiviteter, vilka icke erhålla något bidrag i or

dinarie väg. 

I övrigt har konstaterats, att den målsättning för kulturanslagen i 

vilken utskottet tidigare förfäktat, i huvudsak blivit beaktad i bud

getförslaget, varför utskottet intet har att anmärka emot detsamma. 

Mariehamn, den 9 december 1970. 

På kulturutskottets vägnar: 

Ordförande 

Närvarande i utskottet: ordföranden , viceordföranden 

Elmer Jansson (delvis) ledamot Peder Söderström, ersättare Viktor 

Arvidsson (delvis) . 


