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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 5/ 1990-91 med anledning av land

skapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag till enskild 

årsstat för landskapet Aland under år 

1991. 

Landstinget har den 23 november 1990 inbegärt finansutskottets yttrande över 

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

I anslutning till framställningen har utskottet behandlat följande finansmotioner: 

L t! Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion om att i enskilda ärsstaten för 1991 

anslaget under moment 24.10.50 höjs med 200.000 mark att reserveras för 

transportstöd åt ideella organisationer som bedriver biståndsarbete (Mot.nr 

46/ 1990-91). 

L tl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion om att i enskilda årsstaten för 1991 

anslaget under moment 24.10.50 höjs med 600.000 mark att reserveras för stöd för 

hyreslägenheter åt unga bostadssökande (Mot.nr 47I1990-91). 

Detaljmotivering 

24 Ht. 

UTGIFTER 

10. BUDGETBYRAN 

Penningautomatmedlens fördelning 

2. Bidrag för ärsstaten särskilt angivet allmännyttigt ändamål 

(4.160.000) 

Under momentet har upptagits ett anslag om 600.000 mark till 

landskapsstyrelsens disposition att användas bl.a. för en utredning om 

anläggande av en badanläggning inklusive terapibassäng. Utskottet 

anser att medel för utredningen kan ställas till förfogande på initiativ 

av en lämplig sammanslutning där privata näringsidkare, kommuner 

och landskapsstyrelsen kan ingå. En förutsättning för att medel skall 

beviljas är dock att ett godtagbart förslag till projekt kan presente-

ras. 
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Ledamoten Tuominen har anmält avvikande åsikt eftersom han anser 

att formuleringen borde vara i enlighet med den av Penningautomat

föreningen föreslagna. 

Bidrag ur eenningautomatmedel (r-f) 

L tl Barbro Sundbacks m .. fl. finansmotion nr 46/ 1990-91 

I motionen föreslås att ett anslag om 200.000 mark skulle upptas för 

att kunna utbetalas som transportstöd åt ideella organisationer. 

Enligt 6 § Penningautomatförordningen (62/72) och 3 § landskapslagen 

om lotterier (10/66) har föreningen till uppgift att anskaffa och 

fördela medel för att främja och stödja allmännyttig verksamhet i 

landskapet. Utskottet förhåller sig positivt till att med penningauto

matmedel stöda humanitär verksamhet som riktar sig till utlandet 

och uppmanar därför landskapsstyre1sen att inom ramen för t.ex. 

dispositionsmedel bevilja medel om dylika ansökningar inkommer. 

Enligt vad utskottet erfarit har någon sådan ansökan hittills inte 

inkommit. 

Med hänvisning till det anförda föreslås att motionen förkastas. 

Viceordföranden Sundblom har anmält avvikande åsikt eftersom han 

anser att motionen borde ha förkastats med hänvisning till gällande 

lagstiftning. 

L tl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion nr 47I1990-91 

Finansutskottet föreslår att motionen förkastas. 

Ersättaren Inger Mattsson har anmält avvikande åsikt eftersom hon 

anser att motionen borde ha godkänts. 

Stöd för elkraftsförsörjni~1gen (f) 

Finansutskottet har inte :funnit skäl att ändra det av landskapsstyrel

sen framlagda förslaget. 

Ledamoten Tuominen har fogat skriftlig reservation till betänkandet. 
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Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 12 december 1990 

att Landstinget godkänner landskaps

styrelsens förslag till enskild ärsstat 

för landskapet Åland under år 1991 

och bemyndigar landskapsstyrelsen att 

uppta för årsstatens genomförande er

forderliga län. 

På finansutskottets vägnar: 

Sven-Olof Lindfors 

ordförande 

Carina Strand 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sven-Olof Lindfors, 

viceordföranden Sundblom, ledamöterna Lindbom, Olofsson och Tuominen samt 

ersättaren Mattsson (delvis). 
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RESERVATION 

Stöd för elkraftförsörjnif"!gen (f) (- '+90.000) 

Momentet utgår. 

Motivering: 

Finansutskottets minoritet som beträffande stödet för elkraftsför

sörjningen i skärgården (se motiveringen till 2'+.10.61 OM) inte 

omfattat landskapsstyrelsens oerhört rundhänta bidragslinje och där

för minskat det av landskapsstyrelsen föreslagna stödet till Alands 

Elandelslags reinvesteringar av vissa 10 kw ledningar kan ännu mindre 

omfatta en sådan linje att bidrag som ej kompenseras genom den 

skattefinansiella utjämningen upptas och utbetalas över enskilda 

medel. Utskottet anser det vara självklart att utbetalning av sådana 

stöd vilka ej ersätts av staten såsom kostnader enligt enahanda 

grunder inte skall fortgå efter det att Alandsdelegationens avgörande 

erhållits. 

Mariehamn den 17 december 1990 

-.w~//-1A1 
Pekka Tuominen / 


