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FINANSUTSKOTIETS BETANKANDE nr 3/1981-82 med
anledning av landskapsstyrelsens framställning
till landstinget med förslag til 1 enskild årsstat för landskapet .Åland under år 1982.
Landstinget har över ovannämnda framställning inbegärt finansutskottets
yttrande.
Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Ragnar Erlandsson och ltm
Stme Carlsson vardera i egenskap av ledamöter i styrelsen för Alands
Penningautomatförening samt skolinspektörema Börje Lång och Erik
Skrifvars.
I anslutning till framställningen .har utskottet behandlat 1.tl Barbro Stmdbacks finansmotion om att i enskilda mectels årsstat för 1982 tmder .21.10.35
anvisas 3.000 mark som verksamhetsbidrag för .Alands fackliga landskapsorganisation (mot.nr 30/1981-82). Motionen berörs nä1111are nedan.
Landskapsstyrelsen hänvisar i framställningen till det för enskilda medel .
1981 beräknade finansieringsunderskottet men föreslår dock ännu inte
åtgärder som skulle nedbringa underskottet. Utskottet noterar för sin del
att den beräknade bristen under 24.20.99 angivits till 1.9 milj. mark som
på inkomstsidan balanseras av ett t.v. formellt finansieringslån av motsvarande storleksordning. Man kan sålU:nda räkna med att den allvarliga
situationen ifråga om finansieringen även på sikt korrnner att bestå om
inte nya finansieringskällor uppbringas. Däremot kan, ifråga om intäkter av
penningautomatrnedel, noteras en viss ökning. Även om användningen av
dessa till betydande del är bunden har. ändamål som tidigare erhållit understöd ur enskilda medel kunnat tillföras penningautomatmedel. Åtminstone ur denna synpunkt har penningautomatföreningens verksamhet sålunda
en stor betydelse. Enligt utskottets mening är det nödvändigt att verksamheten är utformad så att den ger ekonomiskt sett tillfredsställande
resultat.
Utskottet har med tanke härpå granskat det ekonomiska utfallet,närrnast
bruttointäkterna i förhållande till den avkastning som fördelas genom
enskilda budgeten,
Utskottets majoritet (ordf. Rolf Carlson, Torvald Söderlun.d och ersättaren Nils Jansson) har med l:eaktmde av verksamhetens karaktär ansett att
driftskostnaderna är förhållandevis höga och personalstyrkan jämförelse-
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beslutat hemställa om att landskapsstyrelsen grundligt analyserar
~öjlighetema att nedbringa kostnaderna för driften oc~ dä1ined öka den till
0

fördelninJ disponibla avkastningen.

Minoriteten i utskottet( v.ordf. Roger Jansson och ledamoten Rodmar
SöderlW1d) hänvisar till landskapsrevisorernas berättelse för 1979
där nu aktualiserade förhållanden klarlades utan anmärkning från
landstingets sida.
Detaljmotiveringen.
26. 10. 53
Understöd åt smmnans 1u tning<1 r.
Ltl Barbro SW1dbacks finansmotion nr 30/1981-82.
I finansmotionen äskas, med åberopande av tidigare år beviljade anslag, ett bidrag för Alands fackliga landskapsorganisation.
Utskottet konstaterar att Alands fackliga organisation i tiden
årligen ur särskilt moment erhöll ett mindre bidrag uttryckligen för "kulturella kurser och föreläsningar". Bidraget
har, med något W1dantag senare erlagts ur nu förvarande moment. Ar 1979 då enskilda medels finansiella situation krävde
återhållsamhet minskades anslaget och motiveringen avsåg
därefter den nu i årsstaten anförda, nämligen närmast föreningarna Hem och skola. Med beaktande härav har landskapsstyrelsen avslagit landskapsorganisationens anhållan W1der
1981.
)

Utskottet anser att de ursp111ngligen anförda ändamålen,d.v.s.
lml turella kurser och föreläsningar kan tillgodoses inom ra~
men för de studieförbund som erhåller anslag ur ordinarie medel och delvis även genom medborgarinstitutet.
Enligt utskottets uppfattn:ing föreligger det mot bakgYW1den
av ovansagda inte skäl att ur enskilda medel bevilja bidrag
för annan facklig verksamhet och motionen föreslås därför förkastad.
Med hänvisning till ovan sagda får utskottet vördsamt föreslå
att Landstinget måtte antaga landskapsstyrelsens förslag till enskild årsstat för land-

skapet Aland under år 1982 samt bemyndiga
landskapsstyrelsen att upptaga för årsstatens
förverkligande erforderliga lån.
Mariehamn den 21 december 1981.
På finansutskottets vägnar:
Rolf Carlson
ordförande
Henrik Gustafsson
sekreterare.

Närvarande i utskottet:ordf. Rolf Cqrlson, v.ordf. Roger Jansson, ledamöterna Elmer Jansson (delvis), Torvald Söderlund och Rodmar Söderlund
samt ersättarna Nils Jansson och Rainer Lönn (vardera delvis).

