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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y r e 1 -

s e s framst~llning till Ålands landsting med 

förslag till första tiilägg t:ili inkomst- odh 

utgiftsstateh för iandskapet Ålands enskilda 

medel under är 1965. 

Sedan landskapsstyrelsen till landstinget överlämnade förslaget till 

budget för landskapets enskilda medel under år 1965 har ytterligäte be-

hov framkommit, vilka föranleder landskapsstyrelsert till avgivande av 

föreliggande förslag till tilläggsbudget. Förslaget balanserar på 

6.600 L1ark. 

Ehuru landskapet detta år kan påräkna inkomster frå n tidigare icke 

förutsatt försäljning av fastighet har landekapsstyrelsen ansett det 

principiellt riktigtt att på inkomstsidan balansera föreliggande bud

getförslag med lån. Genom förenämnda omständighet är det dock troligt 
att lånet i..cke hehöv.er unptagas. De tvenne utgiftsposterna beröras 
mare i detalJmo~iveringBrt. 

när-

Med hänvisning till ovanstående får landskapsstyrelsen vördsamt 

föreslå 

att Lands tinget måtte antaga följand e för

slag till första tillägg till inkomst- och ut

giftsstaten för landskapet Ålands enskilda me

del under år 1965. 

Mari ehamn, den 11 mars 1965. 

/,, ~~ ------
Lands kapskararer Henrik Gus afsson. 
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6. Finansieringslå n 

-2-

IWKOMSTBR. +=:::======= 
V . Övriga inkomster• 

• ............... 0 ••••••••••••••••••••• 

Summa V kap. 6.600 

Summa inkomster mk 
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6.600 

6.600 
================================ 

IV . Särskilda anslag. 

10 . Till landskapsstyrels ens disposition ..•••.••......•• 

Summa IV kap. 5.400 

5. 400 

V. Investeringsut g ifter . 

A. Undervisning s- och bildningsväsendet. 

3~ Installation av oljeeldning vid Ålands folkhögskola •• 

A~ Undervisnings- och bildningsväsend e t s u mma 1.200 

Summa V kap. 1.200 

Summa utgifter mk 

1.200 

6.600 
================================ 

Detaljmotivering. 

Utgifter. 

IV. Särskilda anslag. 

IV : lO . Till landskapsstyr elsens disposition. 

Tillägg 5. 400 mark. Såsom känt har lotskåren vid Nyhar;ms lotss ta

tion f ört t a lan mot landskape t angående ;nakt .... och fi skerätten vid 

de s.k. Sundskären i Lemlands kommun. Sag da j akt - och fiskerätt 

hade ursprungligen tillerkänts lots a rna v id Rödhamns l otsplat s. 

Lotsarna vid Nyhanm, till vilken lotss tation lot sarna fr ån Röd

hamn överflyttade har ansett sig ha bibehå llit sagda rättighe ter 

vilket landskapss tyre lsen förvä grat dem. Landskaps styrelsen har 

bl.a. anfört att rättig heterna icke gällt andra än lotsarna vid 

Rödhamn ävensom att rättigheterna genom införande t av totallöne~ 

systemet skulle upphört. Hovrätt e n l'Br likso m häradsrätten dömt 

till lotsarnas förmån och bl .a. å lagt landskapet a tt till dem ut

giva skadest ånd 5.400 mark, vi lket belopp landskapsstyrelsen i 

avvaktan på dom från Högsta domstolen, dit målet nu förts, mot 

borgen utb e t a l at. 

V. Inves teringsutgift er. 

A. Undervisnings- och bildningsväsendet. 

V:3 Installation av oljeeldning vid Åland s folkhö gsko la. 

Tillägg 1.200 mark . Det har vid planeringen av olj ee ldningen vid 

folkhö gskolan befunnits mes t ändamå l senlig t att placera oljetanken 

i dpsonibla källarutrymmen. För härför nödiga byggnadstekniska 

arbeten erfordrar nu f ör s l aget tillägg. 


