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FINANSUTSKOTTETS betänkande nr 4/1971~amst.nr 46/1971.
72 med anledning av Ålands landskapsstyrelses framställning till Ålands landsting med förslag till fjärde tillägg
till ordinarie inkomst- och utgif tsstaten
för landskapet Åland under år 1971.
Sedan landstinget över förenämnda framställning inbegärt finansut:ot tets betänkande får utskottet, som i ärendet hört landskapskamrera;n Henrik Gustafsson, vördsamt anföra följande~
INKOMSTER.
Avd.I:2.
Lån.
I detaljmotiveringen har under detta moment tilläggsanslaget upptagits till 1.018.860 mark trots att motsvarande belopp i sifferbudgeten utgör 943.460 mark. Utskottet har dock föreslagit en förhöjning av 4 Ht.IV:4
med 21.000 mark, varför detta anslag nu föreslås höjt
med motsvarande belopp. Anslaget uppgår härefter till
964.460 mark.
UTGIFTER.
Ht.II:2.
Socia::_a avgifter och pensioner (f).
Ht.III:2.
Sociala avgifter och pensioner (f).
I ordinarie årsstaten för år 1971 har grundanslaget under
dessa moment upptagits som förslagsånslag. På grund därav ansE:r utskottet att även tilläggsanslagen borde vara
av samrr.a natur och föreslår att E;J.OIJ1~l'!teii får den beteckningen.
Ht.IV:4.
Terapiutgifter.
Enligt v~d utskottet erfarit skulle behovet av tilläggsanslag utgöras av 29. 000 mark. Förutom att användningen
av nya m~diciner förorsakar denna kostnad, har även antalet pa+,ienter, vilka är berättigade till kostnadsfri
medicin enligt tuberkuloslagen . ökat under senare tid.
Med hänsyn till att en utveckling mot att patienterna
vårdas utBTiför sjukhuset borde främjas har utskottet
kunnat omfatta kostnadsökningen och föreslår att anslaget höjs till 29.000 mark.
> Ht.III:8.
Landskapets .andel i skadeersättningar för försäkrade
fiskredskap och fiskebåtar.
Utskottet har tagit delav landskapssty:reLsens åtgärder för
att få antalet skadefall att minska. Utskottet har därvid
erfarit att försäkringsbolaget från ingången av år 1972
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kommer att ~nföra ändrade villkor för försäkringarna .
· Desdutom kommer även kontrollen att ytterligare skärpas.
Även om landäcapets medel av ifrågavarande kostnader
icke i förhållande till i landskapet inregistrerade
fiskebåtar iivq,rstiger statens motsvarande kostnader, an ser utskottet att olika åtgärder,borde vidtagas i syfte
att förebygga skadorna och att nedbringa ifrågavarande
kostnader.
Ålands centralsjukhus för grundreparationer (r) .
0 Ht.II:la.
För att rubriken båttre skulle mot svara det ändamål anslaget är avsett för föreslår utskottet att anslaget i
stället skulle införas under ett helt nytt moment 10 Ht.
II~la med rubriken "Ålands centralsjukhus för grundreparation:r". Därigenom skulle anslaget kunna bibehålJa s som
reservationsanslag.
Beträffande a nslaget i övrigt omfattas landskapsstyrel sen s förslag.
Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå
att Landstinget måtte antaga landskapsstyrelsens förslag till fjärde tillägg
till ordinarie inkomst- och utgif tsstaten
f
för landskapet Åland år 1971 med följande
ändringar.
Landska ps styrelsens
Fina nsut skottets
förslag
förslag

INKOMSTER.
6 Avd elningen.
===·= =========

I.Finansiaringsinkomster.
Avräknings- och ränteinkomster samt lån.
2. Lån ............... . .
943.460
Summa 1 kap.943.460 964.460
Summa 6 Avdelningen 943.460 964.460
o ••••• o ••

Summa inkomster mk 943.460

964.460

964.460

==================================================
UTGIFTER
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4 Huvudtiteln.Hälso- och sjukvården.
II .Ålands centralsjukhus.
Sociala avgifter och pensioner
(förslagsanslag) •••••••.••••
IV.Ålands tuberkulosbyrå.
Terapi utgifter •..••••••.•••...•
Summa IV kap.8.000 29.000

8.000

29.000

943.460

964.460

Summa 4 Huvudtiteln 153.700 174.700
10 Huvudtiteln. Investeri ngsutgi fter.

===================================

.• Ålands centralsjukhus för grundreparati oner.

Summa utgifter mk

=============================================
Mariehamn~

den 18 december 1971
På fin~ ottets vägnar:

~4~
Folke Woivalin
ordförande

/ \

7 /'

~f~~t

Sune Carls ~ n
sekreterare.

Närvarande i utskottet: ordföranden Folke Woivalin, viceordföranden
iunar Wilen samt ledamöterna Åke Barnberg, Elmer Jans son och Knut
1attsson.

