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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 3a/1980-81 

med anledning av landskapsstyrelsens fram

ställning till landstinget med förslag till 

ordinarie årsstat för landskapet Aland under 

år 1981. 

Landstinget, som inte oförändrat omfattat finansutskottets betänkande nr 

3/1980-81 över landskapsstyrelsens förslag till ordinarie årsstat för 1981, 

har inbegärt utskottets yttrande över de vidtagna ändringarna. Utskottet 

får i anledning därav anföra följande. 

Allmänna motiveringen. 

Emigrationen och åtgärder för underlättande av återflyttning. 

Landstinget har beslutat att i betänkandet, sid. 4,stycke 3, stryka den 

del av texten som omfattar: "Uppgifterna kräver . . . . . . . . . samma målgrupper." 

Utskottet har vidhållit sin ståndpunkt beträffande det berörda textavsnittet 

i följande avseende, nämligen att "Uppgifterna kräver ett nära och bestående 

samarbete mellan i första handdyrkesvägledningen och arbetskraftsbyrån. Det

samma gäller den speciella informationen till studerande." "Utskottet konstu

terar att vardera byrån i sin informationsverksamhet och även annars har 

många beröringspunkter och del vis sarmna målgrupper. " 

Transportstöd för varutransporter mellan riket och Aland. 

Landstinget har med strykning av sista meningen under denna rubrik beslutat 

om komplettering av texten enligt följande: "Landstinget emotser att land

skapsstyrelsen påskyndar arbetet i arbetsgruppen och i samråd med denna i 

brådskande ordning låter utarbeta erforderliga utbetalningsgrunder och, se

dan dessa är klara, vidtar åtgärder för verkställigheten. 

Då medel för samma ändamål som i riksbudgeten nu anvisas i landskapets or

dinarie årsstat, förutsätter landstinget att landskapsstyrelsen inhämtar 

självstyrelsepolitiska nämndens utlåtande innan beslut om användningen av 

anslaget fattas. " 

Utskottet har omfattat landstingets beslut. 

Detaljmotiveringen. 

UTGIFTER. 
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Inköp av aktier i Godby Center. 

Landstinget har beslutat om slopandet av motiveringen, vilket 

omfattcts av utskottet. 

06. ARBETSFdRMEDLINGEN 

Avlöningar (f). 

Ltm Stig Dahlens m.fl. finansmotion nr 36/1980-81. 

Landstinget har beslutat följande: 

"Finansmotionen föreslås förkastad. 

Landstinget emotser att landskapsstyrelsen till vårsessionen 

inkonnner med en utredning och förslag till den mest ändamåls

enliga placeringen av den extra byråsekreteraren, som skall 

handha infonnationen och kontakten med inflyttade och studeran

de." 

Utskottet, som omfattat landstingets beslut,påpekar att verksam

heten borde vidta snarast möjligt. 

Viceordföranden Roger Jansson har vidhållit utskottets tidigare 

ståndpunkt. 

02. VÄGAR 

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten i skärgården (r). 

Landstinget har fattat följande beslut: 

Sifferstaten: 

yägbyggnads- och vägförbättringsarbeten i skärgården (r).4.420.000 

1. Vägar och bankar 1.600.000 

2. Färjfästen och bryggor 620.000 

3. Broar 2.200.000 

4.420.000 

Motiveringen: 

1. Vägar och bankar (1.600.000 mk) 

Dispositionsmedel 400.000 

Dispositionsmedel 400.000. Anslaget avser markinlösen och planering, 

300.000 mark avser förbättring av vägar och vägbankar i Föglö. 

Stycket "Brygga i Overö .............. "utgår. 

Utskottets majoritet har vidhållit sin tidigare ståndpunkt beträf

fande anslag för Overö brygga men accepterat landstingets ställ

ningstagande i fråga om en höjning av dispositionsmedlen under p. 1 
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såtill vida att denna ställs till landskapsstyrelsens förfogande 

för i momentTIIbriken nämnda ändamål. Då momentets anslag där

igenom icke är tillfyllest har anslaget höjts med 300.000 mark. 

Utskottets minoritet, ordföranden Rolf Carlson och ledamoten 

Elmer Jansson, har omfattat landstingets beslut såtillvida att 

det belopp om 300.000 mark, som enligt framställningen avsetts 

för Overö brygga, avdelas såsom dispositionsmedel för det i mo

mentTIIbriken angivna ändamålet utan ändringar i sifferstaten. 

Med hänvisning till det ovan sagda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget med anförda motiveringar 

måtte antaga förslaget till ordinarie års

stat för landskapet Aland under år 1981 utöver 

tidigare godkända ändringar enligt följande 

samt bemyndiga landskapsstyrelsen att uppta

ga för budgetens förverkligande erforderliga 

lån. 

INKOMSTER. ========= Landstingets beslut 

Avdelning 14. 

1~==E!~§!~E!~~§l~lS~§I~B 
01. AVRAKNINGS- OQ-I FINANSIERINGSINKOMS-

TER 223.805.839 

03. Förskott på statsanslag för 
skattefinansiell utjämning 

Inkomsternas totalbelopp 

lfl~!EI~B· 

Huvudtitel 28. 

§§=ti~==I~!~~~k~!~~~~§=gQEY~J]!~~§
Q~~ 

02. VAGAR 

223.805.839 

265 .118. 462 

~§=Q~~=§~~ 

20.685.000 

78. Vägbyggnads- och vägförbättrings-
arbeten i skärgården (r) 4.420.000 

1. Vägar och bankar 1.600.000 1.600.000 

2. Färjfästen o.broar 620.000 920.000 

3. Broar 2.200.000 2.200.000 

4.420.000 4.720.000 

Utgifternas totalbelopp 265.118.462 

finansutskottets 
nya förslag 

223.505.839 

223.503.839 

265.418.462 

~~=~~~=~~~ 
20.985.000 

4. 720.000 

265,418.462 

Ma-
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riehamn den 20 december 1980. 

På finansutskottets vägnar: 

Rolf Carlson 

ordförande. 

Närvarande i utskottet:ordföranden Rolf Carlson, viceordföranden Roger Jansson 

samt ledamöterna Elmer Jansson, Rodmar Söderlund och Torvald Söderlund. 


