
1974-75 Lt - Ls frawst. nr 17 - Fu. 

FIN.Al~SUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 2/1974-
75 ued anledning av landskapsstyrelsens 
fre..i ~rntällning till Landstinget ued förslag I 
till fjärde tillägg till ordinarie års- Il 

staten för landskapet Åland under år 197 4. 

Landstinget har inbegärt finansutskottets yttrande över ovannär..::nda I · 

frauställning. Utskottet, sou i ärendet hört lantrådet Alarik Hägg
blou , finanschefen Åke Ban berg, överingenjör Anders Lindhol;__:i , land··· 
skapsan tikvarien Stig Drei j er och landskapso.gronouen Jan KarlssoIJ, 
får anföra följande: 

Arbetstagarnas se1.;_?sterfråga. 
Landskapsstyrelsen föreslår att landskapslagen ou tjänsteui:inn ens 

seuester skall tillä:upas även, beträffande personal i arbet;:;avtals
förhållande. Enligt finansutskottets uppf3ttning hade frågan, i den 
oån landskapet har lagstiftninesbehörighet , bort föras till ~. andstin {~

et i fora av lagstiftningsärende. Ärende t är av det slag at t de t t a , 

både oed tnnke på arbetsgivaren, l o.ndsko..pet och o..rb e tstae;arna i cke 
borde genouföras enbart genou fro.ustiillning i budgetförsla c-:: . ll t;::i~_rn t-

tet ho.r dä rför hGller inte :..u'fo.. tto. t f örsL :-,c2t , -~ c :~~ l:'.i. ::1r :L::;.~~1:· c•.:~,-c; ~ : ::·1c :!~ 

till att i riket utfi:irdnts bl. a. s ä rskilda. beslut i förf~.t-1: 11 :'._ng8~m3-~ 

lingen oo senester för statens arbetstagare. 

18.01.88 

Detaljootivering. 

Inköp av !Jarkouråde ( r )~. 
Landskapsstyrelsen har sedan en längre tid tillbaka sökt 
länpligt J.Jnrkouråde för trD.fikci.vdelningens behov. Lä:up
ligt och tillräckligt stort ooråde har visat sig svårt 
att uppbringa. För detta ändauål och för eventuellt and
ro. adu inistrativa behov hnr också reserverats uedel, i 
ärsstaten för 1974 under 14.03.88 och tidigare under 
10 Ht.VII:3. 

Vid planeringen av utflyttningen ho.r strävan också 
varit o.tt till s2ur:<i platl:1 koncentrera andra verl{:saohe
ter bl.a. besiktningshall för bilbesiktningen. Med tanke 
pä reparo.tionskaj för landskapets f ä rjor och båtar har 
o.nknytning till en ha:.m också varit ett starkt önskeuål. 
Då det även är nödvändi gt o.tt inrätta en ~etlastningshaon 
på södra Åland har det visat sig både ändanålsenligt och 
läupligt att koubinera detta "-' ed landskap.ets kajanläggnin~ 
Ourådet borde kunna få användas även för lastning av andr( 
j ordbruksproduktcr 0 1J -behov därtill föreligge:r. 
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Utskottet har funnit att ourådet på Möckelö ur alla 

dessa synpunkter är lä.upligt och att förs3.ljningserbju·

dandet borde godtas. 

O"Jrådet har en betydande strand 9 vilket inverkar på 

prissättningen. I köpebrevet har landskapet också till

försäkrats tillräckliet vatteno>Jråde. ftrnndonrådet och 

det egentliga ha;:..mourådet betingar ett pris ou 18 "~'k/r:i 2 

och det övriga ourådet 4 uk/~2 . Stirskilt pris för vatt

net utgår inte.Priset är lägre än vad sou inoo staden 

och dess rnndoori12~ annars i alluänhet betingas för rä

uark och kan enligt utskottet betrakto.s såsoL1 skäligt. 

Uppfattningen iir även ntt L.Jotsvarcrnde ouråde inte kan 

uppbringns 7 i varje händelse efter någon tid inte till 

sa:cua pris. 

Då i tidigare budc;eter för inköp av jordouråden reser

verci.ts ,_,edE:l so~.1 inte utnyttjats och ej heller något an

nat konkret behov i dag förcligger 9 har utskottet beslu

tat föreslå att desso. reserverade ;_:;edel till en del skul

le utnyttjas för inköp av nu ifråg:-:.vnrcmde ouråde. För

slae;et är att 340. 000 .Jc.rk 2v dessa reservcrnde ._,edel 

skulle tagas i användning och anslaget i denna tilläggs
bucg=;t sålunda kunna ~-"inskas J.Jed _cc~ <i ett~-: bGLp9" 

lYiedle!:icen i utskottet Erik Lundqvist ho.r reserverat 

sig ~ot finansutskottets ställningstag2nde. 

Med hänvisning till det ovan sngdn får utskottet 

vördscnt föreslå 

att Landstinget uåtte -:;.ntagG landskaps

styrelsens förslag till fjärde tillägg 

till ordinarie årsstaten för landskapet 

Ålnnd under år 1974 ued följande ändringar 

srnJt be:Jyndig2 lcmdsko.psstyrelsen att 

upptaga för årssto.tens förverkligande er

forderligD. lån. 
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INKOMSTER. 

Ls.ndsko.ps-
s tyr. förslng 

Avdelning 04 . 
04. FINANSIERINGSINKOMSTER =========================== 
01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER i:,563.700 

02 . Förskott på sto.tsnnslo..g för sko.tte-
finnnsiell utji:L~ning 4. 520 . 700 

InkoGsternns t uto.lbel opp 4.663.700 

UTGIFTER 
Huvudtitel 18. 

~~===~~~~t~Y~~~~I~g~~g=~~~y~~~~I~~gQ~~~~ 
01 . CENlRALFÖRVALTNINGEN 

88. Inköp o.v ~~c"rko~ __ r å de ( r2s ervntions
cmSlo.g) 

UtgifternCJ.s 
Mo.rieho.:..Jn 9 den 20 dec e;_:ber 

~:::§Zg=~~~ 
840.000 

840 . 000 

4.663.700 

Fino.nsutsk. 
f'örsl ng 

4 . 223.700 

4.223.700 

4.180.700 
4.323 . 700 

2. 936 . 000 

500.000 

500.000 

4.323.700 

11~r-
ii{!i1r Gus t a r=sson 

sek:retero.re. 

Närvc.rnue i utskottet: ordföranden Wilen 9 viceordföro.nden Elr: er 
Jo.nss on SruJt ledc1.Löterno. Fri berg 9 Lundqvist och Mo. ttsson. 

11 


