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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 3/ 1985-86 med anledning av land

skapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag till fjärde 

tillägg till ordinarie årsstaten för 

landskapet Åland under år 1985. 

Landstinget har den 18 december 1985 inbegärt finansutskottets utlåtande över nämnda 

framställning. Med anledning härav får utskottet, som i ärendet hört finanschefen Dan 

E. Eriksson, landskapsagronomen Göthe Larpes, trafikinspektören Ulf Lillie och land

skapsläkaren Birger Sandell, med anledning härav anföra följande. 

Detaljmotivering 

UTGIFTER 

23 Ht 01. CENTRALFÖRVALTNING 

23.01.88 Aktieteckning i bolag (r). (Momentet nytt). 

Utskottets majoritet (ordföranden Roger Jansson, viceordföranden Olof Jans

son och ledamoten Lundberg) har omfattat förslaget att uppta medel för 

tecknande av aktier i Ålands lokal-TV Ab medan minoriteten (ledamöterna 

Sundblom och Tuominen) ansåg att anslaget borde ha utgått. 

09. MOTORFORDONSB YRÅN 

23.09.71 Inköp av halksimulator (r). (Momentet nytt). 

Utskottet har tagit del av och omfattar planerna på inköp av en fordons

bärande anordning för halksimulator, men konstaterar samtidigt att frågan 

om lämplig plats för övningarna ännu inte lösts. Enligt finansutskottets åsikt 

bör platsfrågan lösas innan den här avsedda investeringen kan göras. 

27 Ht. 02. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 

27.02.41 Räntestöd för anskaffning av sjötransportmateriel. (- 2.100.000). 

Finansutskottet föreslår med hänvisning till motiveringen i betänkandet över 

ordinarie årsstaten för år 1986 (Fu bet.nr l/ 1985-86) och landstingets beslut i 

överensstämmelse härmed att anslaget om 2.100.000 mark skulle utgå ur 

föreliggande förslag till fjärde tillägg till ordinarie årsstaten för år 1985. 
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10. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET. 

27.10.43 Mjölktransportunderstöd (r). 

Finansutskottet har kunnat konstatera att en stor del av det föreslagna 

anslaget skulle användas för att täcka kostnader som är att hänföra till 

tidigare år men som ännu inte reglerats. I framställningen framhålls att 

landskapsstyrelsen har för avsikt att förnya grunderna för understödet under 

år 1986. Det har dock vid ärendets behandling framkommit att fråga snarare 

är om en rationalisering av transportsystemet i skärgården. Utskottet omfat

tar en sådan målsättning men vill samtidigt framhålla vikten av att transpor

terna av mjölk från skärgården inte kommer att äventyras. 

INKOMSTER 

Avdelning 14. 

14. FINANSIERINGSINKOMSTER 

01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER 

03. Förskott på statsanslag för skattefinansiell 

utjämning 

Inkomsternas totalbelopp 

UTGIFTER 

Huvudtitel 27. 

27. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS

OMRÄDE 

02. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 

41. Räntestöd för anskaffning av sjötransport

materiel 

Utgifternas totalbelopp 

Landskapssty

relsens förslag 

.5.868.000 

5.868.000 

5.868.000 

6.048.000 

2.930.000 

2.100.000 

2.100. 000 

6.048.000 

Finansut

skottets 

förslag 

3.768.000 

3.768.000 

3.768.000 

3.948.000 

830.000 

3.948.000 
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Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 7 januari 1986. 

att Landstinget antar förslaget till 

fjärde tillägg tiH ordinarie årsstaten 

för landskapet Åland under år 1985. 

På finansutskottets vägnar: 

Roger Jansson 

ordförande 

Elisabeth Naucler 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Roger Jansson, viceord

föranden Olof Jansson samt ledamöterna Tuominen, Lundberg och Sundlblom. 


