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· FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 21/1974-75 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställning till 

Landstinget med förslag till tredje tillägg till 

ordinarie årsstaten för landskapet Åland under år 
1975. 

Landstinget har inbegärt finansutskottets yttrande över ovan nämnda fram

ställning. Utskottet, som i ärendet hört lantrådet Alarik Häggblom och finans
chefen Ake Barnberg, får anföra följande. 

Brandövningsstationen. 

De mest angelägna behoven av utbildning inom brandskyddet'·kan -tillfälligt 

täckas om åländska deltagare såsom landskapsstyrelsen föreslår bereds möjlig

het härtill vid Berga övningsstation. Med den av landskapsstyrelsen anförda 

motiveringen har utskottet också omfattat den föreslagna senareläggningen av 

bygget till en lämpligare tidpunkt. Då man kan påräkna att utbildningsbehovet 

även inom denna sektor korrnner att öka, emotser utskottet att erbjudandet från 

Berga under mellantiden utnyttjas så långt detta är möjligt. 

M..Iseibyrån. 
Under museibyrån har i tilläggsbudgeten upptagits ett flertal anslag. Ut-

skottet anser att verksamheten där i huvudsak är av sådan art, att den kunnat 

planeras på förhand och nödiga anslag kunnat upptagas i ett tidigare skede. 

Utskottet emotser därför att en bättre planering och prioritering sker redan 

i~samb_and med uppgörandet av ordinarie årsstaten för verksamheten och anslags

användningen under följande rinansår ävensom en förbättrad kontroll under det 

löpande året. 

26.04.70 

27. 20.43 

Detaljmotivering. 

Anskaffning av inventarier och utrustning (r). 
Då nyanskaffningarna för telegrafi~tutbildningen kap t~inkas dra 

ut över årsskiftet har anslaget som tidigare var ett fast sådan~ 

i ·.framställningen ?ndrats till .reservationsanslag. 

Landskapsunderstöd för marknadsföring samt transport av över-

skot tsf isk. 
Föreslaget tillägg som baseras på avtal vilket godkänts av stats-
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riktning borde även vara i statsmaktens intresse och utskottet 

finner det nntiverat att frågan utreds och att landskapsmyndig

heterna tar upp saken till diskussion med vederbörande riksmyn
digheter. 

Ränteutgifter · (f). 

I framställningen redogöres för_ de finansiella svårigheter som 

just nu belastar verksamheten och även inverkar negativt på 

finansieringsmöjligheternå för_ det åländska näringslivet genom 

de kortfristiga lån som upptagits hos privata banker. 

Självföryaltningens behov av medel skall tillgodoses genom 

skäliga förskottsanslag. Det bör vara även i statsmaktens intres

se att förskottsanslaget är så stort att näringslivet inte störs 

och att ej heller utjämningsförfarandet belastar statsmakten med 
räntekostnader·. 

Det finns därför. anledning att ytterligare framhålla nödvän

digheten av att f1nansieringsfrågan säkerställes både när det 

gäller det nu föreliggande behovet och framdeles och att land

skapsstyrelsen· skulle vidta erforderliga åtgärder .rhärför. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 
att Landstinget måtte antaga försl_aget till 

tredje tillägg till ordinarie årsstaten för land
skapet Åland under år 1975 samt bemyndiga landskaps
styrelsen att upptaga för. budgetens förverkligande 

erforderliga lån . 

.Mariehamn, den 11 september 1975. 

Runar Wilen 

ordförande 
sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordföranden Wilen, viceordföranden Elmer Jansson samt 
ledam"t · 0 enia Friberg, Lundqvist och Mattsson. 
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13. Underhålls- och r estaureringsarbetcn (reserve-
tiansanslag) ·-- _,_ _ 140.CXX> 

~MW~™~~Dla -~~ l.JZl.SQ'L 
oi. CENTRALRfäVALTNING . 7 .cxxr 
. · t)l . /\vlön i.ngar (f'örslagsanslag) · 7.000 

J\.l.lmänna byrån. 

02. ~-IrW 'flÄJU'U\S FRÄMJA~ 
,,. . ' -· 

42 . Räntestöd for utvecklingsområdeskTcditer 
(förslagsan$l ag) ' · · ,'.' 

. ( 

Jo1~bruJr.sbyrån. .- -·' . i-. l, i; . , _ •1. 

10. Frv~UNmE AV I...l\1 !TDRUKET SMIT .J'ORDDIS~rqq:..TSVEP.KSAl ·fffi'I' 154. 500 

30. Landskaps'Wlderstöd åt lantbruks- och ,skogsnäm- · 
dcr (forslagsansla r· ~··-· .c ·-.. • . 4. 500 

46. Hjölktranspt1rtunderstöd (förslagsanslagf - · f J 150.000 
~ I - .1.- , • - f I 

12. SKOLLÄGENHETEN JOM~ Gll'ID ..• , 10.CXXl 

70. AnsJr..affning av arbet~kinerr·C>Ch transportredskap 
(reservationsanslag) 10.CXX> 

Fiskeribyrån. ·· .. ·' 
20. FRÄ! UANDD AV FISKERINARIAGEN 1.200.CXX> 

43. Landskapsundcrstöd för marknadsföring samt trans-
port av överskottsf isk · · - - · · 1. 200.()'.X) 

~~ ·~~c~~rF~~ m6kW 

Ol. lITGIFfER FöR FINJ\l SIERING.5Ll\N 3CXJ.OOO 

21. Ränteutgifter (förslagsanslng) 30J.CXX> 
Utgiftonl3S totalbelopp 

2.230. 300 
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