FINANSUTSKOTTETS betänkande m 17/1966 med
17/1966.
anledning av Ålands landskap sstyre lse s framställning till Alands landsting med förslag till
tredje tillägg till ordinarie inkomst- och utgiftsstaten för landskapet Åland under år 1966
( 48/1966).
Med anledning av ovannämnda framställning, varöver Landstinget inegärt utskottets utlåtande, får utskottet, som i ärendet hört äldre
.andskapssekreteraren Jan Erik Lindfors, landskapskamreraren Henrik
iustafsson och landskapsarkeo lo g.e.n Matts Dreijer, vördsamt anföra följande:

I ordinarie budgeten för år 1967 har utskottet på grund av kanslirommissionens beslut föreslagit införande av vissa ändringar i avlöningen för Landstingets kanslist och renskriverska, som från början av
sagda år skulle betecknas som kanslist och arkivarie. Emellertid har
avlöningsförhållandena för en betydande del av landskapets tjänstemän
ändrats med verkan från den 1 juni 1966 genom uppflyttning en eller två
avlöningsklasser. Kanslikommissionen har i sitt nämnda beslut icke beaktat denn~omständighet och utskottet saknar jämväl möjlighet att i
föreliggande förslag till tilläggsbudget införa ett tilläggsanslag för
l önejustering i sådant avseende, då ifrågavarande moment icke är upptaget i tilläggsbudgetförslaget. Utskottet förutsätter därför, att
Il
Landstingets kans likommission tager denna fråga under omprövning ännu
under i nnevarande höstsession och meddelar landskapsstyrelsen härom i
I
och för upptagande av nödi g t anslag i en Landstinget vid vårsessionen
I
1
1967 förelagd tilläggsbudget för år 1966.
11 '
För arkeologiskt fältarbete erfordras enligt vad utskottet inhämtat
ytterligare ett belopp om 500 mk för fortsatta utgrävn ingar i Föglö
kyrka. Utskottet föreslår att anslaget i 5 Ht. X:9 höjes till J.000 mk.
Med hänvisning till det ovan anförda och då utskottet i övrigt omfattar landskapsstyrelsens förslag till alla delar, får utskottet vördsamt före slå,
att Landstinget måtte antaga landskapsstyrelsens förslag till tredje tillägg till ordinari e
inkom st- och utgiftsstaten för landskapet Åland
under år 1966 med följande ändringar:

I N K 0 M S T E R.
Landskap sstyrelsens
förslag.

Finansutskottets
förslag.

577
-25 Avdelningen.

-----------------------------I . Finansieringsinkomster.
Avräknings- och ränteinkomster.
1 . Statsanslag f ör skattefinansiell

utjämning~ ·

a) förskott för år 1966 •••••••••••••.

819.712

820.212

Summa I kap. 819.712

820.212
Summa 5 Avdelningen 819.712 82 0 .2 12
Summa inkomster mk 851.962

8 52.462

=======================================
U T G I F T E R.
5 Huvudtiteln. Undervisnings- och b ildningsväsende t .

====================================================
X. Fornminnesvårde n.

9. För arkeologiskt fältarbete •••••••••••••

2.500

3.000

Summa utgifter mk 851 .962

852,462

Summa X kap. 2.700

3.200

Summa 5 Huvudtiteln 106 .702

107 .202

=====================================
Mariehamn den 30 november 1966 ,
På finanj!~ v :_gnar:

~t
Närvarande i

utskottet~

Matts

n

ordföranden Lennart Mattsson, viceordfö-

randen Gunnar Häggblom samt ledamöterna Berte l
son och Lindfors.

Söderlund , Leanders-

