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FlNANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 2/ 1986-87 med anledning av 1and

skapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag till enskild 

årsstat för landskapet Åland under år 

1987. 

Landstinget har den 21 november 1986 inbegärt finansutskottets yttrande över 

framställningen. Utskottet har i ärendet hört finanschefen Dan E. Eriksson och 

1andskapsstyrelseledamoten Lasse Wiklöf. 

I anslutning till framställningen har utskottet behandlat följande finansmotion: 

L tm Ulf Anderssons m.fJ. finansmotion om att i enskilda årsstaten för år 1987 

under kapitlet 24-.1 O. 500.000 mark upptas för att utges som bidrag för stödjande 

av en utbyggnad av kabelteJevisionsnätet samt att under anslaget upptagna bidrag 

för vissa andra angivna allmännyttiga ändamål minskas med motsvarande belopp. 

(Mot.nr 47I1986-87). 

Motionen berörs närmare i detaljmotiveringen. 

Allmän motivering 

Fördelningen av penningautomatmedel 

I landskapsstyrelsens framställning presenteras det förslag till nya fördelningsprin

dper för Ålands penningautomatförening som framlagts av den därför särskilt 

tillsatta arbetsgruppen. Finansutskottet anser att medlen även i fortsättningen i 

första hand skall användas för att stödja ideella sammanslutningar. I enlighet med 

vad finansutskottet tidigare konstaterat (Fu.bet.nr 7/1983-84) kunde stöd därutöver 

ges ti11 projekt som på sikt leder till att penningautomatföreningens inkomstmöjlig

heter säkras. De förnyade och ändrade ändamålen för användningen av penning

automatmedlen förutsätter enligt utskottets åsikt en lagändring varför landstinget 

får möjlighet att senare ta slutlig stäHning i frågan. 

Enskilda medels finans i er ing§.~i tua tion 

I framstäHningen tillkännager landskapsstyrelsen sin avsikt att förelägga lands

tinget en framställning med förslag till reviderad landskapsskattelagstiftning. 

Finansutskottet anser det dock, med hänvisning till landstingets tidigare beslut om 
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att underskottet i första hand bör täckas med medel från Ålands pennlngautomat

förening (Fu.bet.nr 2/ 1985-86), vara överf Iödigt att i det här skedet utarbeta nå.got 

nytt lagförslag. 

Mot beslutet har ledamoten Sundblom anmält avvikande åsikt eftersom han anser 

att det i framställningen ingående förslaget borde ha omfattats. 

Detaljmotivering 

UTGIFTER 

24 Ht. 10. BUDGETBYRÅN 

2l~.l0.50 Bi?rag ur penning'll!tomatmedel {r-f) 

L tm Ulf Anderssons m.f !. finansmotion nr 47/1986-87 

I motionen föreslås att under punkt två skulle upptas ett anslag om 

500.000 mark för stödjande av en utbyggnad av kabeltelevisionsnätet 

och att bidraget för byggande av en galeas sänks med 300.000 mark och 

anslaget till landskapsstyrelsens disposition med 100.000 mark. Finans

utskottet anser inte att det i nuvarande läge finns skäl att föregripa 

Jandskapsstyrelsens slutliga behandling av utredningen om användningen 

av penningautomatmedlen. Vidare anser utskottet det finnas skäl att 

invänta den pågående utredning som utförs av Kabel- och lokal-TV

kommitten. 

Med hänvisning härtill föreslås att motionen förkastas. 

Mot beslutet har viceordföranden Olof Jansson anmält avvikande åsikt 

eftersom han anser att motionen borde ha godkänts. 

24.10.86. !:..ån ur eenningautomatmedel {r-f) 

Utskottet har beslutat omfatta det i framställningen ingående förslaget 

till fördelning av lånen. 

Utskottets minoritet (viceordföranden Olof Jansson och ledamoten 

Lundberg) har anmält avvikande åsikt eftersom de anser att anslaget 

för lån till Mariehamns stad för uppförande av bibliotekshus borde ha 

utgått och att anslaget till landskapsstyrelsens disposition i stället 

skulle ha höjts med 1.000.000 mark då lagstadgade bidrag och lån för 

biblloteksbyggnader kan erhållas i ordinarie väg. 
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Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 11 december 1986. 

att Landstinget omfattar landskaps

styrelsens förslag till enskild årsstat 

för landskapet Åland under år 1987 

och bemyndigar Jandskapsstyrelsen att 

uppta för budgetens genomförande er

forderliga lån. 

På finansutskottets vägnar: 

Roger Jansson 

ordförande 

Elisbeth Naucler 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Roger Jansson, vice

ordföranden Olof Jansson samt ledamöterna Lundberg, Sundblom och Tuominen. 


