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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 18/1977-78 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställning 

till landstinget med förslag till första till

lägg till ordinarie årsstaten för landskapet 

Åland under år 1978. 

Landstinget har inbegärt finansutskottets yttrande över ovannämnda fram

ställning. 

Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Karl Sundblom, finanschefen 

Ake Bamberg, chefen för näringsavdelningen Tor Mattsson, överingenjören 

Anders Lindholm samt landskapsagronomen Jan Karlsson och får i anledning 

därav anföra följande. 

27.02.41 

27.10.84 

Detaljmotivering. 
================ 

UTGIFTER. 

Landskapsunderstöd för kurs-, utbildnings- och rådgivnings

verksamheten. 

Landskapsstyrelsen föreslår i framställningen stöd till avlö

nande av en sjöfartskonsulent. Utskottet omfattar förslaget, 

då förvaltningen, som hittills saknat sakkunniga inom det 

speciella område som nu avses, genom arrangemanget bör kunna 

få nödiga kontaktkanaler till sjöfartsnäringen och vid behov 

biträde i frågor rörande denna. 

Utöver de i landskapsstyrelsens motivering nämnda uppgifterna 

finner utskottet anledning att poängtera åtgärder som skulle 

kunna förbättra småtonnagets situation. I fråga om denna del 

av sjöfartsnäringen, som inte har alltför stora resurser till 

förfogande för sådana uppgifter varom nu är fråga, vore kon

kreta åtgärder av nöden för att trygga verksamheten. Utskottet 

förutsätter därför, att konsulenten skall kunna ges möjlighe

ter till insatser inom denna del av näringen. 

En annan fråga som bör uppmärksammas är sjöfolkets trivsel

och välf ärdsfrågor som även de bör kunna utvecklas för att 

indirekt främja sjöfartsnäringen. 

Skördeskadelån (r). 

Landskapsstyrelsen har utgivit det i tredje tilläggsbudget för 

1977 hittills budgeterade ansla,get ff.y lån till skördeskador 
enligt de riktlinjer som omfattades av landstinget och vilka 
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bl.a.förutsatte diskussioner med producentorganisationerna. 

Eventuella tillägg för att täcka behovet förutsattes kunna 

tillgodoses genom tilläggsbudgetering 1978. Nu föreliggande 

förslag avser att täcka en del av totalbehovet~som rör sig 

om c. 4 milj.mark. 

Utskottet anser för sin del att huvudlinjerna såsom de fast

slogs i första skedet borde fullföljas. I sina huvuddrag föl

jer dessa också motsvarande förfarande i riket där huvudvikten 

även lagts på lån med räntestöd. 

Även om direkt siffermaterial ännu saknas finner utskottet att 

skadorna såväl procentuellt som värdemässigt beräknat per areal 

drabbat Åland svårt och generellt för samtliga odlingar. På 

nämnda grunder prövar utskottet också att det är riktigt att 

fullfölja det tidigare beslutet som baserar sig på överens

kommelsen mellan landskapsstyrelsen och producentorganisatio

nerna. Den beslutade insatsen skulle då kunna ge erforderlig 

effekt och tillgodose behovet av kapital inför den stundande 

odlingssäsongen. Utskottet har därför föreslagit, att anslaget 

höjs med 1 milj.mark till 2 milj.mark. 

Ifråga om detaljerna har utskottet däremot ansett,att det vid 

utgivande av denna andra del av lånet borde övervägas införande 

av ränta under hela lånetiden. 

Likaså har utskottet ansett, att de eventuella bidrag som land

skapsstyrelsen avsett att utge borde prövas restriktivt och en

dast beviljas där skördeskadorna har kunnat konstaterats vara 

hundraprocentiga. 

Viceordföranden Lasse Wiklöf har reserverat sig mot utskottets 

beslut. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga landskapsstyrelsens 

förslag till första tillägg till ordinarie års

staten för landskapet Åland under år 1978 med 

nedanstående ändringar samt bemyndiga landskaps

styrelsen att upptaga för budgetens förverkli

gande erforderliga lån. 
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Avdelri_i.n_g _14 . 

Landskapssty
rel sens förslag 
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01. AVRÄKNINGS- OCH RÄNTE INKOMSTERNA 7. 592 . 200 

03. Förskott på statsanslag för skatte-
finansiell utjämning 7.592.200 

Inkomsternas totalbelopp 7.592 . 200 

UTGIFTER. 

Huvudtitel 27. 
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Jordbruks byrån. 
- " - - - . 

10. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET SAMf JORDDIS-
POSITIONSVERKSAMHET 1.000.000 

84 . Skördeskatelån 1.000 .000 

Utgifternas totalbelopp 7.592.200 

Mariehamn den 5 april 1978. 

På finansutskott 

sekreterare. 

372 
Finansutskot
tets förslag 
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8.592 .200 

8. 592.200 

8.592.200 

2.000.000 

2.000.000 

8. 592 .200 

Närvarande i utskottet: ordföranden Mattsson, viceordföranden Wiklöf samt 

ledamöterna Olof Jansson, Rodmar Söderlund och Torvald Söderlund. 
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RESERVATION 

Undertecknad som inte kan omfatta utskottsmajoritetens ståndpunkt 

beträffande en höjning av anslaget under moment 27.10.84 ber att som 

reservation få anföra följande: 

Genom tidigare budgeterade och redan utgivna skördeskadelån och ge-

nom den nu av landskapsstyrelsen äskade lånesumman skulle åländska jord-

brukare, enligt vad som framkommit vid utskottsbehandlingen, tillförsäk

ras minst samma förmåner som drabbade yrkesbröder i riket. 

Redan detta förhållande utgör i och för sig fog för att inte höja-

ifrågavarande lånesumma utöver av landskapsstyrelsen äskat belopp. 

Undertecknad kan inte heller se att den av landskapet tillämpade 

principen om generell lånetilldelning utan egentlig behovsprövning 

skulle motivera ytterligare anslag även om nu äskat belopp föreslås 

fördelat enligt prövning. 

Medan konkret värdering legat till grund för beslut om räntestöd 

till skördeskadedrabbade jordbrukare i riket har på Åland skördeskade

lån utbetalats utan egentlig annan grund än formell ansökan. Enligt upp-

gift har förvaltningen i nämnda avseende till och med förfarit generösa-

re än vad som från lantbruksnämndshåll ansetts nödvändigt. 

Då ifrågavarande skördeskadelån och principerna härför i flera avse-

enden vida liberaliserats med utgångspunkt från de riktlinjer landskaps

styrelsen gav uttryck för i tredje tillägget till ordinarie årsstaten 

för 1977 och då behovsprövning inte varit för handen vid hittills be

viljade skä rdeskadelån ser undertecknad ingen anledning höja ifrågavaran 

de anslag utöver den av landskapsstyrelsen äskade surmnaro. 

Mariehamn den 10. 4 1978 

~-~ 
Lasse Wiklöf 


