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FINANSlITSKOTTETS BETÄNKANDE nr 12/1975-76 med
anledning av landskapsstyrelsens framställning
till landstinget med förslag till första till-lägg till enskilda medels årsstat för landskanet
Åland under år 1976 .
Landstinget har över ovannänmda framställning inbegärt finansutskottets utlåtande ..
Utskottet , som hört lantrådet Alarik Häggblom, finanschefen Åke Barnberg , landstingsmannen Rodrnar Söder lund samt per telefon t ..f . landskaps agronomen Viking
Nyman och agronomen Jan Karlsson , får anföra +:'öljande .
_ __ __________ _ _ 5:!- ..
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23 . 10 . 79 .. Inlösen av fastigheter (r) .
Utskottet som på grund av tidsbrist inte haft tillfälle till besök
på platsen har tagit del av beskrivning över det till inlösen föreslagna området samt miljövårdsbyråns utlåtande i ärendet . Utskottet ~
har omfattat förslaget ur rent princiDiell synpunkt och finner också
att området med tanke på läge ,natur ·öch k!araktär kan vara värt att förvärva till landskapet . Särskilda prisnormer för värdering av dylika områden i skärgården saknas . Utskottet konstaterar dock att priset , utgående från det av markområdets förvärvare erlagda beloppet , icke är
oskäligt beräknat . Då för inlösen vid fastighetsöverlåtelser enligt
tidigare gällande lag , under vilken detta köp faller , finnes reserverade c . 186 . 000 mark har utskottet omfattat föresiliaget tillägg om
31 . 010 mark för inköp av det aktuella området .
27 . 20 . 74 . Investeringar i egendomar (r) .
Användningen av den ria vid Pehrsberg lägenhet i Godby, för vilken
anslag äskas till nytt tak , anser utskottet inte helt klarlagd . Utskottet föreslår därför , att anslaget bör få utnyttjas endast i den
mån landskapsstyrelsen kan påvisa behov av att rian bibehålles och
finner användning med ekonomiskt utbyte för landskanet .
Utskottet , som i övrigt omfattat: landskansstyrelsens f ramställning F?tr f'nreslå
att Landstinget måtte antaga landskapsstyrelsens
förslag till första tillägg till enskilda medels
årsstat för landskapet Åland under år 1976 samt
bemyndiga landskansstyre:tsen ' att upntaga för
budgetens förverkligande erforderliga lån .
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Närvarande i utskottet: ordföranden Eklund , viceordföranden Elmer Jansson ,
ledamöterna Torvald Söderlund och Wiklöf samt ersättaren Mattsson .

