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FlNANSUTSKOTl'ETS BETANKANDE nr 7 /1982-83 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställning 

ti11 landstinget med förslag till enskild ilrs

stat för landskapet JUarnJ under år 1 ~J83. 

Landstinget har över ovannämnda framställning inbegärt finansutskottets 

yttrande. 

Utskottet har j ärendet hört f inanschefcn /\.ke lfamberg och utbildnings

chcfon Börje Karlsson. 

I anslutning tilJ framställningen har utskottet behandlat ltm Jan-Erik 

Lindfors' m.fl. finansmotion om att enskilda medels ilrsst;1t rör 1983 

moment 24.10.50 utökas med 100.000 mark för anvisande av bidrag åt 

Föreningen Röda Korset - Mariehamnsavdelningen för att slutföra finan

sieringen av Röda Kors-gårdens tillbyggnad (mot.nr 57/1982-83). Motionen 

berörs närmare nedan. 

Fnligt landskapsstyrelsens framställning kommer enskilda medels finansie

brist vid utgången av 1983 att stiga till c. 1.900.000 mark. Inga åtgär

der föreslås ännu för att nedbringa det hittills växande underskottet. 1 

Likhet med förcgt1cn<lc ilr konstatcrur utskottet att den allvarlig;t sit11;1-

tionen i fråga om finansieringen även på sikt kommer att bestå. Senaste 

år ansåg utskottets majoritet att landskapsstyrelsen grundligt bör ana

lysera möjligheterna att nedbringa penningautomatföreningens kostnader för 

driften och därmed öka den till fördelning disponibla avkastningen. Ut

skottet noterar :1tt :1vkustn i ngcn ~1v !Um1ds Penn inguutom;it rörl'n i ng ök;1 r 

relativt mycket i den föreslagna årsstaten jämfört med senaste år. Några 

konkreta saneringsåtgärder för att öka avkastningen berörs dock inte 

i frmnställningen. 

Utskottet uppmanar landskapsstyrelsen att beakta alla möjligheter att ned

bringa finansieringsunderskottet· B1. a. hör en förutsättningslös &'Tansk-

ning av Alands Folkhögskolas" kostnader utföras. Folkhö[jskolans årliga 

underskott uppg;år till c. 300.000 mark. En möjlighet att finansiera 

detta underskott vore med kommunala andelar. Torvald Söderlw1d anmälde 

awikande åsikt mot att nämna kommunala andelar. 
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INKOMSTER ========= 
12 Avd. 24. FINANSAVDELNINGENS FORVALTNTNGSOMRADE 

12.24. 10 Budgetbyrån. 

1. Avkastning av Alands penningautomatförenings verksamhet. 

Utskottet föreslår med hänvisning till att utgifterna under 

24.20.50 höjts med 100.000 mark att inkomsterna under denna 

plmkt höjs med srnnm:.i be 1 opp. 

24 1-lt. 10. BUDGETBYRAN 

24. 10. 50 Bidrag ur penningautomatme<lel (r-[) . ( + 100. 000) 

Ltm Jan-Erik Lindfors~ finansmotion nr 57/1982-83. 

I finansmotionen föreslås att momentet skulle utökas med 100.000 

mark för stödjande av åldringsvården på Aland för att användas 

som bidrag till Föreningen Röda Korsets Mariehamnsavdelning för 

slutförande av Röda Korsglfrdens f i1l3nsiering. Bidraget skulle vm·;1 

av engångskaraktär. 

Utskottet konstater:.ir för sin del att Röd:.i Korsgånlcn har en stor 

samhällsnytta och betjänar hela Aland. Motionen föreslås därför 

godkänd och momentet 24.10.50 höjt med 100.000 mark under 

"1. Bidrag åt ideella samfund; stödjande av åldringsvården". 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landshnget mtittc omfatta lanclskapsstyrc1 -

sens förslag till enskild årsstat för land

skapet Aland under år 1983 med följande änd

ringar samt bemyndiga landskapsstyrelsen att 

upptaga för budgetens förverkligande erforder

liga Hin. 
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INKOMSTER ========= 
Avdelning 12. Landskapsstyrel. 

grund förslag 

l~;==L~~Q~~I~~=~1i=lik~~~=~~IV~ L~;t~~;~l~ 
23. FTN/\J\ISAVDELNTNCENS FORVJ\T,T-

NINGSOMRADE 

10. Budgetbyrån 

l.Avkastning av Alands 
Penningautomatförenings 

6.270.700 

6 .2 70. 500 

inkomster 6.270.000 

Inkomsternas totalbelopp 21. 725. 364 

lffGIFTER ========= 
Huvudtitel 24. 

24. fI~~~~k~!~g~§=fQ~Y-6-k~!~g§-

Q~~ 

10. BUDGETBYRAN 

§;~Q~;1QQ 

6.900.000 

50. Bidrag ur penningautomat-
medel (r-f) 3.480.000 

Utgifternas totalbelopp 21.725.364 

Ma r i cl l<lllll1 den Z 8 Jeccmbc r 19 8 2 • 

På finansutskottets vägnar: 

Rolf Carlson 

ordförande 

Dag Boman 

sekreterare. 

f innnsutskottets 
förslag 

6.370.700 

6.370.500 

6.370.000 

21.825.364 

7.000.000 

3.580.000 

21.825.3Ci4 

Närvarande i utskottet: ordf. Rolf C:ar1son, v .ordf. Rodmar Södcrlund, 

ledamöt. Elmer Jansson, Barbro Sundback (delvis) och 'J'orvald Söderlund 

samt ersättaren Roger Jansson (delvis). 


