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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 7/1975-76 med anledning av landskapsstyrelsens framställning
till Landstinget med förslag till enskild årsstat för landskapet Åland under år 1976.
Landstinget har över ovan nämnda framställning inbegärt finansutskottets
utlåtande. Utskottet har i ärendet hört lantrådet Alarik Häggblom, finanschefen Ake Barnberg, t.f.landskapsforstmästaren Paul Holmfors, landskapsagronomen Jan Karlsson ,
byråingenjör Göran Holmberg, socialchefen Bengt
Linde och inspektören för folkhälsoarbetet Maj-Lis Blom och får anföra följande.
I anslutning till framställningen har utskottet behandlat följande finansmotion: Ltm Olof Janssons m.f.l.finansmotion om att i enskilda medels årsstat för 1976 anslaget för åldringsvården under moment 24.10.50 Bidrag ur
penningautomatmedel, höjes till 200.000 mark för stöd till hemsamaritverksamhet(Mot. nr 37/1975-76).
I kulturutskottets av finansutskottet begärda utlåtande som
utskottets betänkande nr 6/1975-76 över ordinarie årsstaten
rörts frågan om bidrag ur enskilda medel för resebidrag för
tagande i musikundervisning. Finansutskottet anser sig icke
härav kunna införa äskat anslag. Utskottet anser att frågan
utredas av landskapsstyrelsen och dä Fid också klarläggas i
ning anslag ur enskilda medel kan erfordras.

bifogats finansför 1976 har beskolelevers delenbart på grund
närmare borde
vilken utsträck-

Resandeavgift.
Landskapsstyrelsen meddelar i allmänna motiveringen sin avsikt att i särskild framställning föreslå uppbärande av resandeavgift enligt landskapslagen i ärendet.
Med tanke på det vikande konjunkturläget som även kan komma att påverka
resandeströmmen och lönsamheten för olika grenar inom turistnäringen anser
utskottet frågan i detta skede för tidigt väckt och att man därför borde avstå
från en sådan åtgärd åtminstone budgetåret 1976.
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Detaljmotivering.
UTGIFTER.
23.10.83

Lån åt Finlands Rundradio för installation av TV-reläapparatur.
Utskottet har i tidigare betänkanden, bl.a. över enskilda årsstaten för 1975, nr 5/1974-75, påpekat den otillfredsställande
situationen beträffande hör~ och sebarheten av Sveriges Radios
TV och radioprogram och efterlyst åtgärder. Utskottet finner det
angeläget att frågorna får en snar lösning,men då ärendet som
sådant även ingår i landskapsstyrelsens enligt 32 § landstingsordningen till självstyrelsepolitiska nämnden avgivna redogörelse ,
har utskottet icke ansett sig ha anledning att i detta betänkande
ytterligare beröra ärendet.

24.10.50

Bidrag ur penningalitomatni.edel (r-f).
Ltm Olof Janssons ni..fl . finansmotion nr 37/1975-76.
Avsikten med penningautomatmedlen är i första hand att stöd ideella
föreningar och samfund i allmännyttig verksamhet. Enligt utskottets
uppfattning borde därför bidrag till kommuner för i deras verksamhet ingående uppgifter, somt . ex. den fortlöpande åldringsvården,
i princip icke beviljas annat än i undantagsfall. Bidrag för hemsarnaritverksamhet utgår emellertid ur ordinarie medel endast till
relativt obetydliga belopp.
Utskottet, som anser det angeläget att i högre grad stöd den verksamhet som avser att hjälpa åldringar i deras eget hem, ställer sig
därför positivt till motionens syfte men förutsätter, att landskapsstyrelsen skall utreda möjligheterna och förutsättningarna att
i lämpliga former stöda åldringsvården, varvid landskapsstyrelsen
skulle vara berättigad att utnyttja 80 . 000 mark av reserveringen
till landskapsstyrelsens disposition .

Med hänvisning till det ovan sagda får finansutskottet vördsamt föreslå
att Landstinget måtte antaga landskapsstyrelsens
förslag till enskild årsstat för landskapet Åland
under år 1976 samt bemyndiga landskapsstyrelsen
att upptaga för budgetens förverkligande erfor, derliga lån .
Mariehamn, den 30 de«:
mber 1975.
/
P~/

finansutskott
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· n~&/tafsson

sekreterare.
Närvarande i utskottet:Ordföranden Häggblom, v.ordf . Eklund samt ledamöterna
Wiklöf, Söderström och Elmer Jansson.

