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FIN.ANS UTSKOTTETS BETÄNKAl\fDE nr 7 /1973-
74 med anledning av Landskapsstyrelsens 

fraiaställning till Landstinget ned för

slag till fer:ite tillägg ti 11 ordinarie in

korJs t- och utgif tsstaten för landskapet 

.Å.land under år 1973. 

Landstinget har inbegärt finansutskottets utlåtande över ovan 

näDnda fraD.ställning. Utskottet so:i:;i i ärendet hört finanschefen 

Åke BaD.berg får anföra följande. 

Finansutskottet konstaterar att ett flertal Dooent före slås ändra

de till reservationsanslag. Anledningen härtill anges i frarJställning

en vara dikterad av ändai:Blsenlighetsskäl, då därigeno:c.1 antalet utgifts 

rester kan oinsJ:,,as. 

Enligt finansförvaltningslagen antecknas anslag som kan överföras 

från ett år till ett annat såsoo reservationsanslag. Såsom utgifts

rest kan enligt soo1~1a lag j utgift som i årsstat upptagits eller av 

landskapsstyrelsen beviljats för visst ändauål överföras till följande 
0 ar. 

ReservationsanslagjsoL1 under fyra år förblivit oanvänt oå icke 

överföras till följande år, oedan utgiftsrest soE1 ej under näst föl

jande år blivit erlagd indrages, såvitt landskapsstyrelsen ej annor

lunda besluter. 

Reservations2.nslagen avser vanligen ändaiJål vars förverkligande 

icke beräknas i sin helhet ~{unna ske inom ett finansår .. TypexeIJpel 

härpå utgör t. ex. större byggnadsföretag. Utgif tsrester ut görs i 

princip av anslag eller del därav för ändaw.ål vilka bort förverkligas 

inou finansåret. I sakligt avseende skiljer sig sål1;mda reservations-
, 

anslag och utgiftsrester från varandra. 

För landskapets del kan bl.a. ur koupensationssynpunkt olika aspek

ter läggas på bedöoningen i vilken utsträckning anslag skall anges 

såsorJ reservationsanslag eller i vissa fall upptagas såsou utgifts

rester. I landskapets bokslut observeras vanligen relativt stora be

lopp såväl av i1taiftsrester sow reserverade :oedel. Det skulle enligt 

finansutskottet bl • .a.-för behandlingen i landstinget av förslagen till 

årsstater och bedöoningen av boksluten vara önskvärt ue d ett klarläg

ganc1e av principerna för angivande av anslagens beskaffenhet och i 

Vilken utsträckning systeuet ned reservationsanslag skall tillfuJpas. 
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4 Ht.V:l7. Landskapsunderstöd för Ålands folkhälsoförbunds hälso-
,.-•.. 

centralverksaIJhe,t. Rubriken i motiveringen har erhå:lrlit 

annan utformning än i sifferstaten. 

5 Ht. VII1:13. Skollägenheten på J01~ala gård. 

Skollägenhetens utgifter (f). 

Enligt gällande landskapslag om lantb:ruksundervisning 

(23/61) upprätthålles Ålands lantuannaskola av landskapet, 

som "till skollägenhet upplåter ett område av en sådan 

oDf'attning, att det ur teknisk och ekonouisk synpunk~ kan 

we dgiv a en driftsinriktning, vilken effektivt fräfil jar . -

landskapets lantbruk sant tjäna som de:oonstrations objekt 

för elever, praktikanter och exkursioner". Vidare skall 
n . 

anslås :oedel i huvudsaklig äveren sstäi:Joelse med de grunder, 

sou gälla för motsvarande läroanstalter i riket 11 • 

Efter tillkomsten av ifrågavarande landskapslag har 

förhållandena del vis ändrats genom lantmannaskolans ::58.IJ

arbete med Ålands yrkesskola och Ålands försöksstation. 

För närvarande arbetar inom landskaps förvaltningen en 

kommitte med översyn ·av skolans adoinistration och orga

nisation i anslu.tning till de två övriga närimda inst~ tu

ti onerna . Enligt finansutskottets uppfattning borde kommit

ten saDtidigt taga till diskussiön frågor som rör inrikt

ningen av skollägenhetens drift och ekonomi. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsaro.t 

föreslå 

Mariehaon, den 

att Landstinget måtte antaga landskaps

styrelsens få:'slag till feote tillägg till 

ordinarie inkoust- och utgif tssta ten för 

landskapet Åland under år 1973 saot bemyn-

diga landskaps styrelsen att för årsst.atens 

förver..kligande upptaga erforderliga lån. 

26 r:iars 1974. 

~~sl~ets1 vägnar: 

Runar Wilen 

ordförande A r- -
'/J'}~ 
k Gustafsson 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Wilenj viceordföranden Elmer 

Jansson samt le darJötern a Lundqvist 9 Fr.i berg och Mattsson. 
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