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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 8/1976-77 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställning 

till landstinget med förslag till tredje till

lägg till ordinarie årsstaten för landskapet 

Åland under år 1976. 

Landstinget har inbegärt finansutskottets utlåtande över ovan nämnda fram

ställning. Utskottet har i ärendet hört lantrådet Alarik Häggblom, lagbered

ningschefen Christer Jansson,skolinspektören Erik Skrifvars, finanschefen 

Ake Bamberg, föreståndaren för skollägenheten Jornala gård, landstingsmannen 

Rolf Carlson samt sjukhuskemisten vid Ålands centralsjukhus, Sten-Anders 

Carlsson och får anföra följande, 

INKOJ-.1STER. 

14.01.02 Förskott på statsanslag för skattefinansiell utjämning. 
---- - -

Anslaget har höjts med beaktande av på utgiftssidan föreslagen 

förhöjning. 

UTGIFTER. 

22.02.19 Tryckningskostnader (f). 
- - - - - -

Den i framställningen nämnda lagsamlingen, som omfattar lagstift

ningen t.o.m. 1975, är tryckt och publiceras inom kort. 

25.10.70 Anskaffning av inventarier (r). 
- - -- - -

Utskottet önskar, utöver vad som anförts i landskapsstyrelsens 

framställning och utskottets betänkande över årsstaten för år 

1977, ytterligare framhålla beträffande den föreslagna analysa

tom, att offerter har inbegärts och jämförelse gjorts med andra 

analysatorer och analyssystem. Utvärderingen har visat att den 

föreslagna analysatorn är den mest lämpliga för ett sjukhus av 

centralsjukhusets relativt ringa storlek med korta serier av 

olika prov och begränsad personaltillgång. Provtiden har även 

visat, att precisionen och tillförlitligheten är utomordentlig. 

Utskottet har även diskuterat alternativen med leasing eller hyra, 

men vardera dessa ställer sig i längden dyrare. 

Med hänvisning till utskottets betänkande nr 1/1976-77 föreslås 

anslaget i denna tilläggsbudget höjt till 200.000 mark. 
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26.16.50 Understödjande av ungdomsarbetet (f) c 

Förutom det stöd som enligt landska}Ahgen om kommunal t ungdoms

arbete erlägges ur förevarande momem::, disponeras bidrag ur pen

ningautomatmedel för delvis samma syfte. 

Utskottet har vid beredningen av betänkandet funnit att vissa 

oklarheter föreligger i fråga om de olika stödformernas inverkan 

på varandra. Till oklarheterna medverkar den omständighetene att 

besluten för dem fattas vid olika tidpunkter under året och också 

att under samma år fattat beslut kan avse olika tidsperioder. 

För att inte missförstånd skall uppstå eller dubbleringar ske, 

efterlyser utskottet samorching av anslagsbeviljningamaLikaså 

vill utskottet poängtera att bidragen enligt landskapsj_agen om 

ungdomsarbetet såsom lagstadgat bör utgå till i lagen stadgade 

belopp medan anslagen ur penningautomatmedel beviljas enligt 

prövning. På grund av föreliggande bidragsberättigade ansökningar 

under 1976 föreslås anslaget höjt med 50.000 mark. 

27.02. 46 För tryggande av sysselsättningen (r). 

27.12 

Utskottet finner det angeläget att anslaget skall kunna utnyttjas 

för reparation av pensionärsbostäder och stöder tanken på att 

detta även skall kunna ske i fortsättningen. 

sKOLLAGENHETEN JOMALA GARD 

Utskottet har vid granskningen av anslagen vid momenten under 

detta kapitel funnit äskandena väl grundade och tilläggsbudgete

ringen motiverad. Utskottet efterlyser dock en långtidsplanering 

när det gäller grundförbättringar och investeringar. 

Med hänvisning till det ovan sagda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga landskapsstyrel

sens förslag till tredje tillägg till ordinarie 

årsstaten för landskapet Aland under år 1976 

med följande ändringar samt bemyndiga land

skapsstyrelsen att upptaga för budgetens för

verkligande erforderliga lån. 



INKO~TER . 

Avdelning 14 . Landskapsstyrel 
sens förslag 

~=lQ~=~QQ 

01 AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKO~~TER 5. 105 . 400 

02 . Förskott på statsanslag för skatte-

finansiell utjämning 

Inkomsternas totalbelopp 

liTGIFTER. ·· 

Huvudtitel 25 . 

f~=~Q~J~;=Q~ti=~~QY~~~YQ~k~J~~~ 

~Q~Y~I~J~Q~Q~~ 

lO. ALANDS CENTRALSJUKHUS 

70. Anskaffning av inventarier(r) 

Huvudtitel 26 . 

~~==~~Jk~~J~Q~~YQ~k~J~~~~=~Q~Y~I~~~~~; 

Q~~ 

5. 105 . 400 

5.204. 400 

l~~~~=~QQ 

1.085 .000 

150 .000 

16 . UNGDOMS- OCH IDROTTSVERKSAMHET 25 .000 

50 . Understödjande av ungdornsarbetet(f) 25, 000 

Utgifternas totalbelopp 5.204 . 400 

Mariehamn den 13 januari 1976 . 

På finansutskottets vägnar : 

783 

Finansutskottets 
förslag 

~=fQ~=~QQ 

s. 205 . 400 

5.205. 400 

5 .304. 400 

l=Z~~=~QQ 

1.135 .000 

200 .000 

~=Q~~=~QQ 

75 .000 

75.000 

5.304. 400 

~' ~ 
en r~ 

sekreterare . 

Närvarande i utskottet:ordföranden Klas Eklund(delvis) , viceordföranden 

Olof Jansson samt ledamöterna Mattsson , Torvald Söderlund och Wiklöf . 


