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FINANSUTSK01TETS BETANKANDE nr ZOa/1983-84 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställning 

till landstinget med förslag till första till

ltigg till ordinarie årsstaten för landskapet 

Aland tmder år 1984. 

Landstinget, som inte oförärilratomfattat finansutskottets betänkande nr 

2011983-84 över landskapsstyrelsens förslag till första tillägg till or

dinarie årsstaten för landskapet Aland tmder år 1984, har inbegärt utskot

tets yttrande över den vidtagna ändringen. Utskottet får i anledning därav 

anföra följruide. 

DetaljnDtivering. 

2 7 Ht. 30. MILJOVARDEN 

27.30.88 Inköp av jordområden för naturvårdsändarnål (r). (-296.800) 

Landstinget har beslutat omfatta landskapsstyrelsens förslag om 

inköp av västra delen av Inre Korsö i Nåtö by i Lemlands kommun 

till ett pris av 7 mk per m2 eller totalt 1. 038. 800 mark. 

Utskottet har efter omröstning (3-2) beslutat vidbli sitt tidigare 

beslut att förorda inköp av området i fråga till ett pris av högst 
5 mk per m2 eller totalt 742.000 mark. Utskottets majoritet (v.ordf. 

O. Jansson samt ledamöterna Ltmdberg och Sundblom) anser att det av 
landskapsstyrelsen föreslagna och av landstinget omfattade priset 

är för högt och därmed inte kan accepteras. 

Minoriteten (ordf. Roger Jansson och ledamoten Tuominen) omfattar 

landstingets beslut. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 
att Landstinget antar landskapsstyrelsens förslag 

till första tillägg till ordinarie årsstaten för 

landskapet Aland tmder år 1984 med följande änd

ringar och bemyndigar landskapsstyrelsen att upp

ta för årsstatens genomförande erforderliga lån. 
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Avdelning 14. 

14. FINANSIERINGSINKOMSTER =========================== 
01. AVRÄKNINGS- OQ-I FINANSIERINGSINKOMSTER 

03. Förskott på statsanslag för skatte
finansiell utjänming 

Inkomsternas totalbelopp 

UTGIFTER ======== 
Huvudtitel 2 7. 

27. NARINGSAVDELNINGENS FöRVAL1NINGSOMRADE =======c=================================== 
30. MILJöVARDEN 

88. Inköp av jordområden för naturvårds
ändamål (r) 

Utgifternas totalbelopp 

.Mlrieha.JJUl den 30 april 1984. 

På finansutskottets vägnar: 

Roger Jansson 
ordförande 

Landskapsstyr. 
förslag· 

1,;,,~~~==~QQ 

4.222;300 

4.22/..300 

4.652.300 

~==~~~~~QQ 

2;036.300 

1. 986. 300 

4.652.300 

Finansutsk. 
·förslag 

~==~~~~~QQ 

3.925.500 

3.925.500 

4.355.500 

2.239.500 ========= 
1;739.500 

1.689. 500 

4.355.500 

Lars Ingmar Johansson 

sekreterare. 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordf. R. Janss•Jn, v.ordf. O. Jansson 

samt ledamöterna Lundberg, Sundblom och Tuominen. 


