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FINJ\NSlJTSKOITETS BETANK/\NDE nr 1/1982-83 mccl an

ledning av landskapsstyrelsens framställning 
till landstinget med förslag till andra till
lägg t i 11 or<linar ic <1rsstaten för lam1skapct 

Aland under år 1982. 

Landstinget har över ovan nämnda framställning inbegärt finansutskottets 
yttrande. 

Utskottet har i ärendet hört finanschefen Ake Barnberg, fiskeriintendenten 

Carl Storå, landskapsantikvarien Stig Dreijer samt bostadslåneinspektören 
Antonio Johans. Utskottet har funnit det motiverat att beröra vissa princi
piella frågor och får anföra följande. 

Finansutskottet har även tidigare noterat att anslag för större byggnads
projekt har varit för lågt budgeterade. Detta var även fallet i fråga om 
det i ordinarie budgeten för 1982 beviljade anslaget om 500.000 mark för 
ombyggnaden av undervisningslokaliteter i Åland~ sjöfartsläroverk. Nu äskas 

ytterligare 570.000 mark. Utskottet motser att underlag för anslag i den 
här storleksordningen i framtiden bör bygga på säkrare kalkyler. 

För museibyrån äskas ytterligare anslag för "Lokalutgiftcr(f)", "Utställ
nings- och övrig museiverksamhet" och "Underhålls- och restaureringsarbeten(r)". 
Som en följd av landskapets många fornlämningar samt intresset att ur bl.a. 
självstyrelsepolitisk synpunkt framhäva landskapets historia är utgifte1na 
för museiverksamheten höga i förhållande till landskapets storlek. Finans
utskottet har därför funnit det motiverat att föreslå en sparsamhet i fråga 

om den fortsatta ökningen av museibyråns utgifter. 

Beträffande uppbevarande av museiföremål och upphyrande av utrynnnen för dessa 
borde en plan fastställas för utvecklingen under de nännaste åren. 

Utskottet har mot bakgIUI1d av den ökande arbetslösheten, framförallt bland 
ungdomar, och den förväntade konjunkturnedgången inom det åländska närings

livet diskuterat landskapsstyrelsens åtgärder för att minska arbetslösheten. 
I förevarande budget äskas bland annat ytterligare 700.000 mark för landskaps

understöd för lindrande av arbetslösheten och anslaget för produktionsstöd 

föreslås höjt med 250.000 mark. 
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Vid sidan om att vidta åtgärder för att lindra arbetslösheten anser ut

skottet det även vara motiverat att ur konjunkturpqlitisk syµ'\[inkel stöda 

näringslivet med extra insatser för att bibehålla nuvar~nde arbetsplatser 

och att om möjligt skapa nya. Speciellt på gnmd av valutaförändringen gent
emot Sverige som ägde rum under höstens lopp är det viktigt att marknads
förings- och exportfrämjande åtgärder kan vidtas, Det är också av stor vikt 

att investeringstakten inom näringslivet kan upprätthållas. Föruto~ höjningen 

av anslaget för produktionsstöd, som såväl nominellt som reellt är lägre inne~ 

varande år än 1981 äskar landskapet inga medel i detta syfte. Utskottet 

förväntar sig en aktiv insats från landskapsstyrelsens sida för att av ar

betsmarknadsskäl stöda näringslivet. 

Med hänvisning till det ovan sagda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehanm den 11 november 1982. 

att Lan<lstingct miitte antaga förslaget till 
andra tillägg till ordinarie årsstaten för 
landskapet Aland un<ler år 1982 samt bemyndiga 

1andskapsstyrelsen att uppta för budgetens 

förverkligande erforderliga lån. 

På finansutskottets vägnar: 

Rolf Carlson 

ordförande 

Dag Boman 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordf. Rolf Carlson, v.ordf. Rodmar Söderlund, leda

möterna Elmer Jansson, Barbro Sundback (delvis) och Torvald Söderlund (delvis) 
samt ersättarna Georg Blomqvist (delvis) och Roger ,Jansson (delvis). 


