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FINANSUTSKOTTETS betänka nde N~ 1/ 1 958 med a nled

ning av Ål a nds landska psstyrelses framställning 

till Ålands landsting angående utverkande av 

extraordina rie anslag för anskaffand e av rit-

ningar till en bro öve r Marsund på vägen mellan 

Hammarland och Eckerö (3/,8 ). 
Med anledning av ovannämnda ffamställning, varöver Landstinget in

begärt utskottets utlåtande 1 har utskottet hört l a ndskapskamreraren 

Curt Carlsson och vägingeniören Bo Wilenius och får härmed vördsamt 

anföra följande: 

Ehuru uhder remissdebatten ifrågasa ttes 1 om det är nödvändigt, att 

· 1andskapsstyrelsen inkommer med en fram.ställning om extraordinarie an

slag i detta fall, då beloppet är rätt obetydligt 1 f inner utskottet 1 

a tt landskapsstyreleens förfaringssätt är det enda riktiga~ För de~ta 

ändamål har anslag icke budgetffirats 1 varför landskapsstyrelsen saknar 

möjlighet att likvidera utgifterna till den del de överstiga det i ex

traordinarie väg beviljade beloppet på annat sätt. 

Däremot synes det utskottet l ämpligast, då fr2•.gan bragts under 

La ndstingets prövning 1 a tt Landstinget 1 som h a r möjlighet att bestä m

ma, att utgifterna skola t ä ckas med andra mede l än extraordina rie an

slag, anvi sar en a cinan utväg. Rent principiellt bör g ivetvis också 

tillägg sutgifter, ors a kade av penningvärdets fall eller a ndra omstän

digheter, i sådana f a ll som detta täckas med extraordinarie tilläggs

a nslag. Med hänsyn till be loppets storlek a n s er UGSkottet likväl, 

at t den de l av utgifterna , som överstiger de i extraordinarie väg be

v iljade 800.000 mk denna gång kunde erlägg as ur ordinarie vägbyggnads

medel. 

Pä grund av det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå~ 

att La ndsting et måt te berättiga l a ndskapssty

rels en att erlägga 226.700 mk av kostnaderna för 

expertutlåtanden och ritningar för en bro över 

Ma rsund ur ans laget i 10 Ht. V:2 "Extra a nslag 

för vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten samt 

brobyggnader" i innevarande å rs ordina rie inkomst

och utgiftsstat. 
Mariehamn? den 10 mars 1958 . 
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