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FINANSUTSKOTTETS betänkande m 14a/1965 med 

anledning av Åland s landskapsstyrelses framställ-

ning till Ålands landsting med förslag till in

komst- och utgifts stat för landskapets enskilda 

medel under år 1966 (43/1965). 

Sedan Landstinget icke oförändrat godkänt utskottets i betänkande 

NR 14/1965 överlämnade förslag och Landstinget på grund därav äterremit-

terat äJ·endet till ut skottet, fär utskottet härmed vördsamt anföra föl-

jande: 

III:3 o Bidrag för specialvård i sjukhus utom landskapet . 

På mo~svarande anslag har erlagts bidrag i tidigare bud-

geter enligt följande: 1963 1964 

Bidrag för sjuktransport till 

Ä.b o barnsjukhus 

Resebidrag åt cancerpatien~er, 

vilka erhålla röntgen- och radium-

376 97 

behandling 221 880 

I 1965 års budget är de två anslagen sammanförda till ett 

liksom i förslaget till 1966 års budget. Under innevarande år 

har t.o.m. den 15 december icke erlagts något bidrag ur anslaget ' 

vilket uppenbarligen beror på att reseersättning numera erhål

les genom sjukförsäkringen. Utskottet konstaterar på grund här

av, att då utskottet icke äger kännedom om behov av ökat anslag 

under år 1966, någon anledning till förhöjt anslag icke före

finnes. Utskottet vidblir sitt tidigare förslag. En medlem 

(Lindfors) hade velat omfatta Landstingets beslut. 

Lån ät landskapsstyrelsens tjänstemän för inköp av bil. 
I 

Landskapsstyrelsen har förhandsvis utlovat lån åt en tjänste- ' , 

man under förutsättning att ans lag skulle beviljas i 1966 års I· 
budget. Tiå emellertid Landstinget anser, att anslag för ändamå-

11 let icke mera skall beviljas, har utskottet uteslutit detsamma. I 

Med anledning av denna ändring skall på inkomstsidan belop- I 
I 

pet av finansieringslån sänkas till 27.445 mk. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt 

föreslå, 

att Landstinget måtte antaga utskottets 

i betänkande m 14/1965 framförda förslag med 

följande ändringar: 

I n k o m s t e r. 
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v. övriga inkomster. - -
6 . Finansierings lån ••••••••••••••••••••••• 27.445 

summa V kap. 27.945 

summa inkomster mk 783.610 
=================-============ 

U t g i f t e r4 

VI. Understödslån, 

(uteslutning av tidigare 2 mom.) 
2. Lån ät Ålands Polisförening r,f. för 

skjutbana ••.•• " •...•••••.•••••••••.•. 5.000 
summa VI kap. 15.000 

Summa utgifter 783,610 
=====================----======= 

Mariehamn den 16 december 1965. 

På finansutskottets vägnar: 
~~ ~- ______,_ 
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Lennart Matts on. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Lennart Mattsson, viceordföranden 
Evald Häggblom samt ledamöterna Gunnar Häggblom, Leandersson och Lindfor~ 


