
FINANSlffSKOTfETS BETÄNKANDE nr 6a/1982-83 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställning 

till landstinget med förslag till ordinarie 

örsstat för 1 anclskapet JUanc1 wKlcr är 198:). 

Landstinget, som inte oförändrat omfattat finansutskottets betänkande 

nr 6/1982-83 över landskapsstyrelsens förslag till ordinarie ärsstat 

för 1983, har inbegärt utskottets yttrande över de vidtagna ändringarna. 

Ut skottet får i anledning därav anföra följ ande. 

AllmäI_"!Il8: motiveringel?-· 

Elkraftförsörjningen. 

Landstinget har beslutat att i beHinkandet sid.6, stycke 4, stryk:1 den clcl 

av texten som omfattar: "Utskottet har funnit .......... , . , . ändra på 

ägandeförhållandet. 11 

Utskottet har vidhållit srn tidigare ståndpunkt att det berörda textavsnit

tet bör stå kvar i betänkandet. Ledamoten Barbro Sundback anrn,,1.lde awikande 

åsikt till utskottets beslut. 

Detaljmotiveringen. 

26 llt. 

26 26.51 

26 lit 

26.27.50 

26. UNGDOMS- OCH IDROTI'SVERKSAMHET 

Understödjande av idrott och fysisk fostran (r). (+ 20.000) 

Ltm Bert Häggbloms m.fl. finansmotion nr 47/1982-83. 

4. Merkostnader för iclrottsutbyte. 

Landstinget har beslutat att momentets punkt 4, med godkännnnde 

av finansmotion nr 47, ökas med 20.000 mmkoch att stycke 1 sid. 

13 skall strykas ur betänkandet. 

Utskottet omfattar landstingets beslut. 

27. Allmä11na kulturella uppgifter. 

främjande av vetenskap, litteratur och konst sa111t understöd /lt 

kulturella organisationer (r). (+ 15.000) 

Ltrn K.-G.Fagerholms finansmotion nr 44/1982-83. 

5. Alands Sång- och musikförbw1d. 

Landstinget har beslutat att momentet under punkt S;Alands Sång- och 

musikförbwxl, med delvis godkännande av motion nr 34, skall utökas 

med 15.000 mark. 

Utskottet har omfattat landstingets beslut. 
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26 · 2 7 · 56 Nordiskt kulturutbyte. (Momentet nytt) . ( + 100. 000) 

Ltm Tage Bomans m.fl. finansmotion nr 52/1982-83. 

Landstinget har beslutat att det i finansmotionen ingående förslaget 

om 100.000 mark införs på ett nytt moment 26.27 .56 Nordiskt kultur

utbyte. Enligt landstingets beslut skall vidare i fin;:msutskottcts 

betänkande strykas de tre sista styckena angående momentet och 

i stället införas följande stycke: "Landstinget anser att motionen 

bör ses som en förberedande åtgärd för inrättandet av ett Nordens 

institut på Aland och bifaller ett anslag om 100.000 mark för nonUskt 

kul tun1tbyte. '' 

Utskottet har omfattat landstingets beslut. 

27 1-lt 02. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 

(27.02.64) Bidrag till Ab Skärgårdsflyg för rabatter. 

Ltm Ray Söderholms m.fl. finansmotion nr 30/1982-83. 

Landstinget har beslutat att i årsstaten skall införas ett nytt 

moment 27.02.64 Bidrag till Ab Skärgårdsflyg för rabatter på 

30.000 mark och vidare att i betänkandets motivering på sid. 18, 

2 stycket skulle utgå följande textavsnitt: "Motsvarande anslag 

tas emellertid inte upp i riksbudgeten. Utskottet föreslår därmed 

att motionen avslås." 

Utskottet kan inte omfatta beslutet och vidblir med oförändrad 

motivering sitt tidigare beslut. 

27 Ht 05, SYSSELSÄTTNINGENS FRÄMJANDE 

27.05.62 Sysselsättningsstöd för småtonnageflottan (f). 

27 Ht. 

27.20A4 

Ltm Knut Mattssons m.fl. finansmotion nr 43/1982-83. 

Landstinget har beslutat att i andra stycket på sid. ·19 utesluts 

den mening som börjar: "Landskaps styrelsen konstaterade då ...... '· 

Likaså har landstinget beslutat utesluta näst sista meningen i 

fjärde stycket på samma sida som börjar: "Landskapsstyrelsen bör 

vidare., ..... '' 
Utskottet har omfattat landstingets beslut. 

20. FRAMJANDE AV FISKERINARINGF.N 
Stabilisering av inkomst av fiske och främjande av fiskfångster

nas anv~dning ( f)_, ( + 100 . 000) 

Ltm Roclmar Söderluncls finansmotion nr 56/1982-83. 

Landstinget har beslutat att utöka momentet med 100.000 mark 

och att i finansutskottets betänkande strykes de två sista 

styckena angående momentet och i stället införs följande stycke: 
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Genom det av landstinget införda tilläggsanslaget blir det möjligt 

att i praktiken utreda vilken betydelse prisstöd kan ha som stimu

lans för yrkesmässigt fjällfiske och tillika för förbättring av 

fiskförädlingsindustriernas sysselsättning tmder lågsäsong. Pris

stödet bör enligt vad landskapsstyrelsen närmare bestämmer er-

läggas åt personer som under år 1983 till en v~ise11t1ig Je l Lir s 111 

utkomst av f j ällfiske. Stödet skulle utgå för abborre tmder tider som 

landskapsstyrelsen bestämmer." 

Utskottet har omfattat landsting ::t beslut. 

Med hänvisning till det ovan sagda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget med ;mförda motiveringar måtte 

antaga förslaget till ordinarie årsstat för land

skapet Aland tmder år 1983 utöver tidig'1re !~odl\iin

Ja ~inJringar cnl igt följande samt bemymliga land-· 

skapsstyrclsen att upptaga för budgetens förvcrk-

. ligande erforderliga lån. 

Landstinget har vidare godkänt en hemställningskläm med uppdrag åt landskaps

styrelsen att intensifiera kontakterna med statsmakten i syfte att stärka sjö

fartsni:iringens position och konkurrenskrnft. Utskottet har omfattat 1[mdst ingcts 

beslut. 

Med hänvisning till det ovan sagda får utskottet vördsamt föreslå vidare 

att Landstinget måtte hemställa om att landskaps

styrelsen i samförstånd med företrädare för sjö

fartsnäringen på Alancl intensifierar sina kon

takter med statsmakten för att åstadkomma ornedc1-

bara och kraftfulla insatser för att nu st~rka 

och stöda sjöfartsnäringen och att i ett längre 

perspektiv möjliggör;.i för näringen att Jtcrhämta 

sm internationella konkurrenskraft. 

LanJstingets Ftnansutskottcts 
be_slut _____ nya_ f Ö_!'_:>_1:_cl_g_ _____ .. 

Avdelning 14. 

14. FINANSIERINGSINKOMSTER ~~L~~L{!Zl ~~~~~§Z~{!Zl 

292.287.871 

=========================== 
01. AVRAKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER 

03. Förskott på statsanslag för skatte-
finansielJ utjänming 

Inkomstenms totalbelopp 

292.317.871 

292.315.871 292.285.871 

351.236.008 351 .206.008 
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Landstingets Finansutskottets 
beslut nya förslag __ . __ 

26. lJI'BILDNINGSAVDELNINGENS FORVALTNINGSOMRADE 
====================================~========== ~~~~~~~~z~ ~~;~~~~gz~ 

26. UNGDOMS- OCH IDROTISVERKSAMHET 

51. llnderstödjandc nv idrott och f'r;isk 
fostran (r) 

27. ALLMÄNNA KULTURELLA UPPGIFTER 

50. Främjande av vetenskap, litteratur och 
konst samt understöd åt kulturella orga-

1. 525. 000 

1.120.000 

1.415.000 

nisationer (r) 1.315.000 

56. Nordiskt kulturutbyte 100.000 

~Z;==~-6E~~~§~YQ~~l~Q~~§=gQEY~11~1~~§Q~~ ~1~1z~~z~1 

02. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 10.190.000 

M. Bi drag till Ab Skärgtln1sflyg för 
rabatter 30.000 

20. FRAMJANDE AV FISKERINAAINGEN 5. 194.508 

44. Stabiliserinp ;:iv j'1komsten av fiske och 
främjande av fiskfångsternas användning 
(f) 3.600.000 

Utgifternas totalbelopp 

~hriehamn den 6 januari 1983. 

På finansutskottets vägnar: 

Rolf Carlson 

ordf örandc 

351.236.008 

Dag Boman 

sekreterare. 

1. 525. 000 

1. 1 ,;'.() .000 

1.415 .000 

1.315.000 

100.000 

54. 146. 754 ========-== 
10 .160 .000 

5. 194 .508 

3.600.000 

351 .206.008 

Närvarande i utskottet: ordf. R.Carlson, v.ordf.R.Söderlund samt lcdClmöt. 

E.Jansson. Sundback och T.Söderlund. 


