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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 6/ 198 7-88 med anledning av land

skapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag till tredje 

tillägg till ordinarie ärsstaten för 

landskapet Åland under är 1987. 

Landstinget har den 11 januari 1988 inbegärt finansutskottets utlåtande över 

framställningen. Utskottet som i ärendet hört lantrådet Folke Woivalin, finansche

fen Dan E. Eriksson, yrkesutbildningsinspektören Gösta Hclandcr, landstingssckre

terarcn Lars Ingmar Johansson, landskapsagronomen Göthe Larpes, överingenjören 

Anders Lindholm samt skolinspektören Jan-Erik Åkerfclt får med anledning härav 

anföra följande. 

Finansutskottet har med anledning av de ändringar som föreslås korrigerat förskot

tet pä statsanslaget för den skattefinansiella utjämningen så att budgeten balanse-

rar. 

Detaljmotivering 

UTGIFTER 

21 Ht. 02. LANDSTINGETS KANSLI 

21.02.29 9vrlga konsumtionsutgifter {f) (+ 4.500) 

Finansutskottet har erfarit att det verkliga behovet är 17 .500 mark. 

22 Ht 05. LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UTGIFTER 

22.05.97 Andel i anskaffande av sjöräddningsbåt/tjänstebåt (~ (- 600.000) 

Under momentet har föreslagits ett anslag om ytterligare 600.000 mark 

för andel i anskaffande av en kombinerad sjöräddningsbåt och tjänste

båt. Frågan om upptagande av anslag för ändamålet har behandlats 

tidigare av finansutskottet. I utskottets betänkande nr 1a/1986-87 har 

efterlysts utredningar pä en rad viktiga punkter, såsom frågan om 

ansvarsfördelningen mellan de olika enheter som handhar sjöräddnings

arbetet, frågan om fördelningen av driftskostnaderna samt frågan om 

förvaltningens behov av en arbets-/tjänstebåt. Utskottets motiveringar 

omfattades av landstinget. Finansutskottet konstaterar sålunda att 

budgeteringen inte, såsom landskapsstyrelsen anför i framställningen, 

sker i enlighet med landstingets tidigare avsikt. 
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Finansutskottet har konstaterat att landskapsstyrelsen inte vidtagit de 

förutsatta åtgärderna, varför de allvarliga brister i beslutsunderlaget 

som förelåg i januari 1987 kvarstår. Utskottet har därför inte kunnat 

omfatta att ytterligare anslag upptas. 

27 Ht. 11. ANNAT UNDERSTÖDJANDE AV LANTBRUKET 

27.11.41 Utgifter för balansering av lantbruksproduktionep 

Anslaget skulle enligt förslaget höjas med 421.000 mark. Därigenom 

skulle balanseringsavtal avseende produktion av hönsägg kunna ingås 

med fem producenter, till en sammanlagd kostnad av 621.000 mark. 

Utskottet har erfarit att nya noggrannare utredningar rörande den 

uppskattade produktionen respektive konsumtionen av hönsägg har ut

förts. Resultaten av dessa visar, till skillnad frän de tidigare utrednin

gar som förelagts utskottet, att självförsörjningsgraden på hönsägg 

efter slakt av höns enligt förslaget är 100 - 105 procent beräknat på 

årsbasis. Genom avtalen skulle syftet med landskapslagen angående 

tillämpning i landskapet Åland av vissa i riket gällande författningar 

rörande styrning och balansering av lantbruksproduktionen (74/87) upp

nås vad avser hönsägg. 

Utskottet förutsätter att motsvarande riksavtal i tillämpliga delar 

kommer att användas vid uppgörande av balanseringsavtalen. Likaså 

utgår utskottet ifrån att noggrann uppföljning av ärendena kommer att 

göras. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget omfattar landskaps

styrelsens förslag till tredje tillägg till 

ordinarie årsstaten för landskapet 

Åland under år 1987 med följande änd

ringar. 



- 3 -

INKOMSTER 

Avdelning 14. 

14. FINANSIERINGSINKOMSTER 

01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER 

03. Förskott på statsanslag för skattefinansiell 

utjämning 

Inkomsternas totalbelopp 5.663.700 

UTGIFTER 

Huvudtitel 21 

21. LANDSTINGET 

02. LANDSTINGETS KANSLI 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

Huvudtitel 22 

22. LANDSKAPSSTYRELSEN 

05. LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UTGIFTER 

97. Andel i anskaffande av sjöräddningsbät/ 

tjänstebåt (R) 

Utgifternas totalbelopp 5.663.700 

Landskapssty

rclscns förslag 

2.938.200 

2.938.200 

2.938.200 

314.500 

13 .000 

13.000 

670.600 

618.000 

600.000 

Finansut

skottets 

förslag 

2.342.700 

2.342.700 

2.342.700 

319.000 

17.500 

17.500 

70.600 

18.000 
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Mariehamn den 14 januari 1988 

På finansutskottets vägnar: 

Sven-Olof Lindfors 

ordförande 

Michael Patrickson 

sekreterare 

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

viceordföranden Sundblom samt ledamöterna Lindbom, Lundberg och Mattsson. 


