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FlNANSUTSKOT'.I'ETS betänkande Ng 18/1958 med 

anledning av Ålands landskapsstyrelses fram

ställning till Ålands landsting med förslag 

till ordinarie inkomst- och utgiftsstat för 

landskapet Åland under år 1959 (24/1958). 

Efter det utskottet överlämnat sitt betänkande m 16/1958 med anled

g av ovannämnda framställning, ha särskilda önskemål framställts 

1 landskapsstyrelsen, vilka voro av sådan vikt, att utskottet ansåg 

·1 vara till förnyad behandling av framställningen inom utskottet. 

sa önskemål gälla anslag för bidrag och lån för avloppsledningar i 

orterna runt Mariehamn. Planerna på byggande av ett avloppsnät för 

sa bosättningsområden ha nu fortskridit så långt, att de slutliga 

tnaderna härför kunna beräknas. Enligt uppgift av landskapskamreraren 

t Carlsson skall kostnaden för dessa byggnadsföretag stiga till åt

stone 15.000.000 mk, på vilket belopp understöd och lån om samman-

t 75 % kunna beviljas enligt i riket gällande normer. Fdr närvarande 

nas för ändamålet res.erverade medel för bidrag c ~a 600. 000 och för 

n c:a J.500.000. Då det förefaller troligt, att företaget åtminstone I 
11 en betydande del skall kunna förverkligas redan under å r 1959 , anser / 

skottet en höjning av s ~väl anslaget i 6:1:15 som anslaget i 11:1:4 

dvändig. Då rikets motsvarande anslag i innevarande års budget likväl 
? 

•ke uppgå till mer än 20 Mmk för bidrag och 300 Ml:nk för l ån, synes det 

skottet svårt att redan under inkommande år upptaga anslag till s ådant 

~lopp, att den fulla bidrags- och understödsprocenten kunde utgå ur då 

llbudsstående medel. Likväl är det här fråga om en angelägenhet, vars 

ödande är att betrakta såsom en engångsföreteelse vad storleksord

ingen beträffar. Utskottet har därför föreslagit, att anslagen höjas, 
I 

slaget för bidrag till 1.000.000 mk och anslaget för l ån till 3.000.000 

te. Givet är, att landskapsstyrelsen vid beviljande av medel ur ansla- I 
en bör följa i riket tillämpade normer. 

För att efter dessa tilläggsanslag balansera budgeten föreslår ut-

1 ottet, att på inkomstsidan anslaget i 5 Avd. 1:1 ''Statsanslag för 

attefinansiell utjämning" h ö jes med motsvarande belopp, 2.500.000 mk. 

I övrigt vidhåller utskottet sitt tidigare betänkande. 

Med hänvisning t ill det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå, 

att Landstinget måtte antaga landskapsstyrel

sens förslag t ill ordinarie inkomst- och utgifts

stat för landskapet Åland under år 19 59 med av 

utskottet i betänkande m 16/1958 föreslagna 
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ändringar och tillägg samt med ytterligare nedan

stående ändringar ävensom, 

att Landstinget måtte godkänna den andra, i 

förenämnda betänkande föreslagna klämmen. 

I N K 0 M S T E R. 

Landskaps
styrelsens 
förslag. 

Finans
utskottets 
försy-lag. 

-------------------------------------------------------------------
5 Avdelningen. 
============== 

I. Finansieringsinkomster. 

Avräknings- och ränteinkomster. 

Statsanslag för skattefinansiell 

utjämning ... o ••••••••••• o o •• o • 4) •••• 812.625.925 822.267,325 

-------~------------------------------------------------------------

Summa I kap. 813.609.925 823.251.325 
Summa 5 Avdelningen 813.609.925 823.251.325 

t -

ls-
Summa inkomster mk 934,316.230 943,_957.630 1-

============================================ 

U T G I F T E R. 

6 Huvudtiteln. Näring arnas främjande. 

I. Jordbruket och dess binäringar samt kolonisationsverk

samheten. 

---------------------------------------------------------------------
• Understöd för byggande av vatten- och 

avloppsledningar på landsbygden (reser-

vationsanslag) ..••... ~ •.......•••. ••. 500.000 1.000.000 

--------------------------------------------------------------------
Summa I kap. 37.587.000 38.087.000 

--------------------------------------------------------------------
Summa 6 Huvudtiteln 52.484.000 52.984.000 

~---------------------------------------------------------------------

11 Huvudtiteln • . Understödslån . 
--------------------------------------------------------------

I. Näringarnas främjande. 

Jordbruket och dess binäringar samt kolonisationsverk

samheten. 
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------------------~-----------------------------------------------
n för byggande av vatten- och avlopps

ledningar på landsbygden (reservations-

ans lag·) • . o •••••••••• ; •• " ••••••••• o o o , •• 1.000.000 3.000.000 

-------------------------------------------------------------------
Summa I kap. 76,001.000 78.001.000 

--------------------~--------------------------------------------
Summa 11 Huvudtiteln 147.601.000 149.601.000 

----~--------------------------------------------------------------

Summa utgifter mk 934.316.230 943.957.630 
=========================================== 

Mariehamn, den 10 december 1958. 

På f;:n;::z_te-ts: ägnar: ---~ 11 Elis Andersson. ( ~~ 
I}o lf Sundman. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Elis Anderss n, ledamöterna Tore 

sen och Gunnar Häggblom samt suppleanterna Nils Clemes och Uno För-
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