
Framst.nr 24/1972. 

418 
FINANSUTSKOTTETS betänkande nr 13/1971-

72 med anlech1ing av Ålands landskapssty

relses framställning till Ålands lands

ting med förslag till andra tillägg till 

ordinarie inkomst- och utgiftsstaten för 

landskapet Åland under år 1972. 

Sedan landstinget över förenämnda framställning inbegärt finansut 

slwt tets betänkande får utskottet, som i ärendet hört äldre landskaps-

sekreteraren Jan-Erik Lindfors och landskapsagronomen Tor Mattsson, 

vördsamt anföra följande. 

10 Ht.IV:5 • .Aktieteckning i bolag (r). 

Även om utskottet nu omfattar landskapsstyrelsens fö~

slag om att landskapet .skulle tecknå aktier i .!lands 

Frys Ab har utskottet icke frångått landstingets uttalan

de om att landskapet i första hand skulle teckna aktier 

i företag, vars verksamhet går ut på förädling av åländsla=t 

produkter i skärgården och på landsbygden. Utvidgningen 

av Ålands Frys anläggningar skapar nämligen bättre för

utsättningar för fiskarbefolkningen i skärg-å.rden att få 

avsättning för sina produkter och bör också i framtiden 

kunna skapa möjligheter för en viss förädling i skärgår..,.. 

den eller på landsbygden. 

10 Ht. VI: 2. Anskaffning av båt och bi 1. 

I anledning av ltm Lembergs uttalande i remissdeba tten 

angående denna framställning har utskottet granskat för

farandet vid köp av den polisbåt~ för vilken anslaget 

ursprungligen upptogs. Utskottet har därvid konstaterat 

att sammanlagt sju anbud inlämnats och att den polisbåt 

som sedermera inköptes enligt vad utskottet erfarit an

skaffats på behörigt sätt. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn, den 

att Landstinget ville godkänna land

skapsstyrelsens förslag ti 11 andra tillägg 

ti 11 ordinarie inkomst- och utgi ftsstaten 

iför landskapet Åland under år 1972. 

26 april 1972. l· 
På finan sut'>sk ot te ·S' vägr+ar: 

l L-1/I##-?(~ 'L' h . /' ~ . 
Ri.rna;i;_~ ~ ..,_ __ _..__/def ~~- . 

viceordförande \ Sune Carls s n 
(__ sekreterar • 

Närvarande ·· i utskottet: viceordföranden Runar Wilen, ledamöterna 
Elmer Jansson, Åke Barnberg och Knut Mattsson samt suppleanten Erik 
Lundqvist. I 
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