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FINANSU'fSKOTTETS BETÄNKANDE 
Förslag till tredje tilläggsbudget för år 1998 

1998-99 

SAMMANFATTNING 

Landskapsstyrelsens förslag 

nr 5 
FRnr9 

I landskapsstyrelsens förslag till tilläggsbudget föreslås upptagande av högre inkomst av 

avräkningen till följd av dels tilläggsförskott för år 1998, dels slutreglering av år 1997. 

Därtill föreslås höjning av inkomsterna av återbäring av lotteriskatt samt avkortningar på 

lån. 

I förslaget ingår ett anslag om 60.000.000 mark som engångsöverföring till landskapet 

Ålands pensionsfond. I övrigt föreslås i tilläggsbudgeten bland annat tilläggsanslag för 

pensioner och familjepensioner, för mottagande av flyktingar, för pensionspremier för 

grundskollärare, för Ålands musikinstitut, för skärgårdstrafik:en och för vägprojektet 

Frebbenby - Öra inklusive Marsunds bro. 

Tillägget balanserar på ett netto om 107 .172.000 mark. I och med tillägget har hittills 

under år 1998 budgeterats 1.300. 786.000 mark. 

Utskottets förslag 
Utskottet omfattar landskapsstyrelsens förslag men anför vissa synpunkter på överföringen 

av årets budgetöverskott och på tilläggsanslaget för Ålands musikinstitut. 

UTSKOTTETS SYNPUNKTER 

Allmän motivering 
I den allmänna motiveringen till landskapets budget för år 1999 redogör landskapsstyrelsen 

för sina avsikter att i samband med det förslag till finansförvaltningslag som avses 

överlämnas till lagtinget under år 1999 ta ställning till principerna för hur överskott 

respektive underskott skall överföras mellan de olika budgetåren. Enligt 

landskapsstyrelsens mening hänger frågan nära samman med frågan om hur reglerna för 

den utjämningsfond som i enlighet med finansutskottets förslag föreslås införd skall 

utformas. 

Lagtinget beslöt i budgeten för 1998 att en utjämningsfond skall inrättas och i budgeten för 

1999 upptogs ett anslag för överföring till fonden. Eftersom regelverket för fonden ännu 

inte utarbetats föreslås i föreliggande förslag till tilläggsbudget att budgetöverskottet skall 

överföras till följande budgetår. 
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Utskottet förutsätter att landskapsstyrelsen i brådskande ordning utarbetar och till lagtinget 

inkommer med förslag till regler för utjämningsfonden. 

Detaljmotivering 

46 Ht. 

46.34.20. 

UTGIFTER 

UTBILDNINGSAVDELNINGENSFÖRVALTNINGSOMRÅDE 

34. ÅLANDS MUSIKINSTITUT 

Verksamhetens utgifter (YR) 

Landskapsstyrelsen föreslår ett tillägg under momentet om 700.000 mark 

med anledning av retroaktiva lönejusteringar samt ökade drifts- och 

lönekostnader. 

Utskottet har inget att anmärka på den del av tilläggsanslaget som härrör 

från de oförutsedda lönejusteringarna men ser allvarligt på det i 

förhållande till musikinstitutets totala verksamhetsanslag stora 

tilläggsanslag som föranleds av ökad verksamhet. Utskottet har erhållit 

information om de åtgärder som vidtagits i fråga om den ekonomiska 

planeringen och uppföljningen. Utskottet har därtill av landskapsstyrelsen 

fått försäkringar om att liknande tilläggsanslag inte skall bli nödvändiga 

framdeles. 

ÄRENDETS BEHANDLING 
Lagtinget har den 28 december 1998 inbegärt finansutskottets yttrande över 

framställningen. 

Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Roger Nordlund, landskapsstyrelseledamöterna 

Anders Englund och Harriet Lindeman samt t. f. sjö fartsinspektören Raimo Toivonen. 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Bengtz, vice ordföranden Wiklöf, 

ledamöterna Gustafsson och Sjölund samt ersättaren Häggblom. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG 
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

att Lagtinget antar landskaps

styrelsens förslag till tredje tillägg till 

budgeten för år 1998. 



Mariehamn den 5 januari 1999 

Ordförande 

Sekreterare 
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Göran Bengtz 

Susanne Eriksson 


