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un:t. nr 2/1973 . 

FINANSUTSKOTTETS betänkande nr 8/1972-

73 med anledning av Ålands landskapssty

relses framställning till Ålands lands

ting med förslag till första tillägg till 

ordinarie inkomst- och utgif tsstaten för 

lnndslmpet Ålru1d under år 1973. 

Med anledning av nämnda framställning, varöver landstinget inbe

::-t finansutskottets betänkande, får utskottet, som i ärendet hört 

idskapskamrer Henrik Gustafsson och landskaps agronom Tor Mattsson, 

~dsamt anföra följande~ 

It.I ~ 20. Prispolitiskt stöd för lantbruket. 

• 

Till lantbrukspolitiska stödåtgärder kan förutom i fram 

ställningen nämnda regionalt prispolitiskt stöd för pro

duktion av kött och mjölk samt prispolitiskt stöd inom 

utvecklingsområdena hänföras mjölktransportstöd. Den sist -

nämnda understödsformen har beviljats över landskapets 

budget, medan det regionala prispolitiska stödet för mjölk 

och kött beviljats av jordbruksstyrelsen. Det prispolitiska 

stödet för utvecklingsområdena tillkom under år 1972 (FFS 

701/72 och avsikten har även i detta fall varit att för

valtningen av detta stöd skulle ankomma på rikets myndig

heter. 

Landskapsstyrelsen föresl å r nu att si-stnämnda stödå t

gärder, liksom även regionalt prispolitiskt stöd, delvis 

överföres på landskapet, såvitt gäller Föglö och sådana 

områ den i Vårdö som av misstag blivit utanför de områ den 

för vilka detta stöd,cbi:Irde kunna beviljas. Utskottet omfat

tar förslaget till denna del men ans er att även andra områ~ 

den i landskapet, som med beaktande av i riket gälla nde 

grunder kan betraktas som "stödområden", skulle få del av 

samtliga prispoli tiska stödåtgärder. Med tanke på nedgången 

av mjölk- och köttproduktion kunde detta eventuellt gälla 

hela landskapet. 

Samtidigt borde landskapsstyrelsen upptaga underhandlingar 

med jord- och skogsbruksministeriet om övertagande av för-

valtningen i landskapet av de prispoli tiska stödåtgärderna 

även i övrigt. I;agstiftningsbehörigheten torde i dessa 

fall tillhöra landskapet, varför några formella hinder icke 

bör uppstå . 

,_ 



-2-

Ht.III:4. Ålands sjömansskola för anskaffning av inventarier och 

- maskiner (r). 

An~laget har felaktigt upptagits till 10 Ht.III:5, enär 

det bör vara 10 Ht.III:4. 

,Ht. III~l4. Ålands sjömansskola för uppförande av tillfälliga kök__§

utrymmen. 

Utskottet har tagit del av ritningar och preliminära 

kos tnads_beräknin gar av den före slagna pavil j ongbyggnaden , 

Med beaktande av den prekära situationen i vilken sko 

lan befinner sig efter uppsägningen, har utskottet kunnat 

omfatta den föreslagna byggnaden. Landskapsstyrelsen borde 

dock ytterligare unders öka möjligheterna för att uppvärm

ningen skulle ske med centralvärme med hänsyn till erfa

renheterna av de höga k:ostnaderna för el-uppvärmning. 

Med hänvisn:iig till det anförda får utskottet vördsamt före slå 

att Landstinget måtte godkänna land-

skap sstyrels ens förslag ti 11 första ti 11-

lägg till ordinarie inkomst- och utgifts

staten för landskapet Åland under år 1973 
med följande ändring: 

Ålands sj ömansskola för anskaffning av inventarier och maskiner ' 

(reservationsanslag). (iindrad motivering). 

Mari eh am n , den 19 januari 19 7 3 . 

På finans~slco~~·S väg~ar: 

~""!"?" > 

Runar Wilen 

ordförande ~~ 
. / . Sune Carlsson 

s ekre te rare . 

Närvarande i utskottet ~ ordför~m den Runar \'ii len~ viceordför enden 

lmer· Jansson samt ledamöterna Åke Bamberg 9 Knut Mattsson och Erik 

undqvist. 


