
1985-86 L t - Ls fram st.nr 8 - Fu. 

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 2/ 1985-86 med anledning av land

skapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag till enskild 

år~.stat lör iandskapet Aland under år 

1986. 

Landstinget har den 21 november 1985 inbegärt finansutskottets yttrande över fram

ställningen. 

Utskottet, som i ärendet hört lantrådet Folke Woivalin och finanschefen Dan E. Eriks

son, får med anledning härav anföra följande. 

I anslutning till framställningen har utskottet behandlat följande finansmotion: L tm Ulf 

Anderssons m.fl. finansmotion nr 30/ 1985-86 om att i enskilda årsstaten för 1986 under 

kapitlet 24.10 500.000 mark upptas för att utges som bidrag för stödjande av utbyggnad 

av kabeltelevisionsnätet samt att anslaget under samma kapitel för lftn för i årsstaten 

särskilt angivet allmännyttigt ändamål minskas med motvarande belopp. 

Motionen berörs närmare i detaljmotiveringen. 

Finansutskottet har noterat att Ålandsdelegationens beslut angående den skatte

finansiella utjämningen från 1983 ännu inte stadfästs och att varken landskapsstyrelsen 

eller utskottet vid beräkningen av bristen per den 31 december 1985 under moment 

24-.20.99 haft möjlighet att beakta de utgifter beslutet eventuellt kan komma att ge 

anledning till. 

Allmän motivering 

Enskilda medels finansieringssi~ation. 

Landskapsstyrelsen har i framställningen tagit upp frågan om täckande av underskottet 

i budgeten. Härvid kan konstateras att en ny landskapsskattelag utarbetats och att den 

inom kort kommer att föreläggas landstinget. Utskonet 2.r.ser dock att underskottet i 

första hand tör täckas med medel från Penningautomatföreningen. En förutsättning för 

att sådana medel skall kunna användas är dock enligt utskottets åsikt att lagstiftningen 

först ändras och att den i detaljmotiveringen under kapitel 24-.10 omnämnda arbetsgrup

pens resultat skall inväntas, varefter en lagändring bör ske. 



- 2 -

Ålands sjöfartsmuseum 

Finansutskottet har beslutat att inget anföra mot avsnittet om Ålands sjöfartsmuseum. 

Ledamoten Tuominen har beträffande förslaget att till Ålands Nautical C1uh r f. utt;c 

en engångsersä ttn in~ -F 0 ;;;:.: ;:;:" :; ~~~g reservation till betänkandet. 

Detaljmotivering 

UTGIFTER 

24 Ht. 10. BUDGETBYRÅN 

24.10.50 Bidrag _ _:.ir pennJngautomatmedel (r-f) 

L tm Ulf Anderssons m.fl. finansmotion nr 30/ 1985-86 

I motionen föreslås b1.a. upptagande av ett anslag för stödjande av utbyggnad 

av kabeltelevisionsnätet. 

Med hänvisning till vad under allmänna motiveringen sägs om den pågående 

utredningen av användningen av penningautomatmedlen föreslås att motionen 

förkastas. 

Minoriteten (viceordföranden Olof Jansson och ledamoten Lundberg) anser att 

motionen skulle ha godkänts. 

24.10.86 Lån ur penningautomatmedel. (r-f). 

L tm Ulf Anderssons m.fl. f inansrnotion nr 30/ 1985-86. 

I finansmotionen föreslås bl.a. att anslaget för aktivitetsfrämjande och 

sysselsättningsskapande projekt skall minskas. 

Med hänvisning till vad under den allmänna motiveringen och moment 

24.10.50 föreslås att motionen förkastas. 

I enlighet med vad som under moment 24. l 0.50 anförts har minoriteten varit 

av annan åsikt. 
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Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 13 december 1985. 

att Landstinget omfattar landskapsstyrelsens 

förslag till enskild årsstat för landskapet Aland 

uppta för årsstatens genomförande erforderliga 

lån. 

På finansutskottets vägnar: 

Roger Jansson 

ordförande 

Elisabeth Naucler 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Roger Jansson, viceord

föranden Olof Jansson samt ledamöterna Lundberg, Sundblom och Tuominen. 



Reservat on 

_Ålands sj~rtsrnuseum. 

Beträffande den fortsatta rnuseiverksarnheten inom ramen för en stiftelse anser 

undertecknad att ett fastighetsbolag bör bildas som gemensamt ägs av stiftelsen 

och Ålands Nautical Club r .f. Genom en försäljning av en del av fastigheten till 

stiftelsen, erhåller Ålands Nautical Club r .f. sådana inkomster som möjliggör en 

sanering av föreningens ekonomi. 

Förslaget att ge ett lån till stiftelsen från penningautomatmedel på 1,6 miljoner 

mark för att utges som en gåva till föreningen kan jag inte omfatta särskilt med 

hänsyn till att något undertecknat hyresavtal inte föreligger mellan stiftelsen och 

föreningen. Den lösning som landskapsstyrelsen förelägger landstinget är enligt -

mitt förmenande inte i detta skede tillräckligt :i,enomarbetad och kan inte läggas 

till grund för stora penningtransaktioner. Förslaget är dessutom ägnat att skapa 

fortsatta problem mellan avtalsparterna och kan därför inte anses utgöra den solida 

grund som sjöfartsmuseets framtid bör vila på. 

Mariehamn den 19 december 1985. 


