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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 21/1980-81 

med anledning av landskapsstyrelsens fram

ställning till landstinget med förslag till 

andra tillägg till ordinarie ~rsstatcn för 

landskapet Aland W1der år 1981. 

Landstinget har över ovan nämnda framställning inbegärt finansutskottets 

yttrande. 

Utskottet har i ärendet hört L L finanschefen Dan Eriksson} överinspek-· 

tö ren Holger Ostens son ut bi ldn ingschcfcn Börj c K;1rlsson, niiringschcfrn 

Tor Mattsson samt fiskerikonsulenten Magnus Westling och får anföra föl

jande. 

26 Ht. 03 .ALANDS LYCEUM 

26.03.74 Projektering av ombyggnad (r). 

Enligt budgetförslaget ingår i anslaget kostnader för bl.a. 

projektering av omändringar i Alands lyceums bespisningskök, 

vars drift från hösten 1983 övertas av skolan. Utskottet kons

taterar att elevbespisning av samma slag finns vid andra land

skapets skolor i närheten. Med tanke på kostnadsbesparingar 

efterlyser utskottet i smnband med nu förel igg[lnde proj ektc

ring att frågorna rörande samordning och samarbete mellan bc

spisningsköken utredes. 

04. ALANDS SJOFARTSLÄROVERK 

26.04.01 Avlöningar (f). 

06. ALANDS SJDMANSSKOLA 

26.06.01 Avlöningar (f). 

Utskottet utgår ifrån att den nu föreslagna temporära lösningen 

av rektorsfr3g;:m vid sjöfärtsläroverkct, sjöm:msskoLm och dii r

till tekniska skolan skall klli1Da ersättas ;1v ett permanent al tcr

nativ från hösten 1982. Ett slutligt ställningstagande i frågan 

bör därför fattas redan i samband med behandlingen av ordinarie 

årsstaten för 1982. 

27 Ht. 2CL FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN 

27 .20.21 Förbättrande av fiskeleder och fiskehanmar (r). 

Fisklandningsbryggan i Degerby bygges ,enligt det ena i ordinarie 

års staten framlagda alternativet, i Föglö kommuns regi. Projek

teringen har skett i samarbete med landskapsstyrelsen. Byggnads-
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kostnade111a för kajanläggningen, beräknade till 450.000 mark, 

stiger enligt föreliggande entreprenadanbud till c. 600.000 

mark. Dessutom tillkormner kostnader för inköp av mark och 

vattenområde, c. 120.000 mark samt anslutningsväg om c. 200.000 

mark, för vilka <mslag tidig<:ne inte observerats i budgeten. 

27.20.44 Stabilisering av inkomsten av fiske och främjande av fiskfängs

ternas användning (f). 

Huvuddelen av tilläggsanslaget avser prisstödet för förädling av 

fisk där i stort hälften av hela landets strörrrrningsförädling 

sker vid industrier inom landskapet. Dessutom belastas årets 

utgifter av resterande prisstöd från 1980. 

)!ed hänvisning till det ovan sagd,1 får utskottet vördsllrnt föreslå 

att Landstinget mätte antaga förslaget till 

andra tillägg till ordinarie årsstaten för 

landskapet Aland under år 1981 samt bemyndi

ga landskapsstyrelsen att upptaga för budge

tens förverkligande erforderliga lån. 

Marieharnn den 2 september 1981. 

På finansutskottets vägnar: 

Roger Jansson 

viceordförande 

Henrik Gustafsson 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet: v.onlf. Roger Jansson, ledamöterna Ulmcr J<msson, 

Rodmar Södcrlund (delvis), Torvald Söderlunc1 och ersättaren Nils J;msson. 


