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Fram st. nr 21/1973. 

- 446 
FINANSUTSKOTTETS betänkande nr 14/1972- . 

73 med anledning av Ålands landskapssty

relses framställning till Ålands landsting 

med förslag till sjätte tillägg till ordi

narie inkomst- och ut giftsstaten för land

skapet Åland under år 1972. 

I anledning av nämnda frrunställning 9 varöver Landstinget inbegärt 

finan sut skot te ts utlåtande 9 får ut skot te t 9 som i ärendet hört väg-

ingenjören .Anders Lindholm, vördsamt anföra följande: 

Finansutskottet har inhämtat närmare uppgifter beträffande de i 

framställningens allmänna mot.i ve ring nämnda överskridningarna av 

utgiftsmomentet 7 Ht. II:la och bokföringen därav. Utskottet har icke 

funnit anledning att nu särskilt uttala sig om det föreslagna för

faringssättet men emotser att landskapsrevisorerna yttrar sig därom 

i sin berättelse över granskningen av räkenskaperna för år 1972. 

Den angivna överskridningen beror till en del på brister i den 

interna kontra llen. Det finns därför skäl till översyn av denna funk
tion. Sl~iärre justeringar har införts i sifferstatens text. 

Utskottet, som i ö~vrigt intet har att påminna 9 föreslår vördsamt 

att Landstinget måtte antaga landskapssty

relsen s förslag till sjätte tillägg till in

komst- och utgiftsstaten för landskapet 

Åland under år 1972 :wed följande ändringar 

saL:lt berJyndiga landskap sstyrelsen att upp-

taga ~ör årsstatens 
liga,,lån. 

UTGIFTER. 1. 

1 Huvudtiteln. Landstinget. 
=========================== 

I. Allmänna landstingskostnader. 

förverkligande erforder-

6. Hyra för landskape.ts lokaliteter jämt~ lyse och städnilig 

3 Huvudtiteln. Polisväsendet. 
=======================~==== 

I. Polisinrättningen i· Marieh~. 

10 . Kos tnader för vidarebefordran av från Sverige utvisade 

finska medborgare (förslagsanslag) 
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5 Huvudtiteln. Undervisnings- och bildning sväsendet. 
=================================================== 

.VII. Bidrag till landskapets enskilda läroanstalter. 

3. Ålands sommaruniversitet (Utealutn~) 

10 Huvudtiteln. Investeringsutgi fter. 
===================================== 

III. Undervisnings- och bildningsväsendet. 

7. Ålands lantmannaskola för anskaffning av inventarier och maskiner. 

Mariehamn j den 29 mars 1973. 

· På~s 1Jt s ~,ot te t~s vägnar : 

e_ at::/W 
Runa __ .:.,....-,-..,,....oc:;i=-===--~~ 

. I. 
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Gustafsson 

sekreterare. 

Närvaran de i utsko:t tet ~ ordföranden Wilen j viceordföranden Elföer 

Jansson samt ledamöterna Friberg 9 Mattsson och Lundqvist. 
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