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FINANSUTSKOTTETS betänkande m 3/1961 med an

ledning av Ålands landskapsstyrelses framställw 

ning till Ålands landsting med förslag till för~ 
ta tillägg till inkomst- och utgiftsstaten för 

landskapet Ålands enskilda medel under år 1960 

(16/1961) . 

Med anledning av ovannämnda framställning, varöver Landstinget in

begärt utskottets utlåtande, får utskottet, som i ärendet hört land-

skapskamreraren Erik Rask, vördsamt anföra följande: 

Utskottet har inhämtat, att återbetalningen av Träförädlings A/B 

Alans aktiekapital, till den del detsamma blivit inbetalt, sker först 

under år 1961 . Landskapsstyrelsen har likväl upptagit återbetalningen 

såsom inkomst rest i 1960 års bokslut, varigenom beloppet ingår i an

slaget "Divers e inkomster". Utskottet har icke funnit anledning till 

ändring i det t a avseende. 

Vid behandl ingen av detta ärende har utskottet jämväl tagit del av 

den skattefinansiella utjämningen för år 1959. Utom kolumn har Ålands

delegationen s ammanlagt ställt 236.671 mark. Av detta belopp utgör 

167.200 mark u tgifter för Ålandsdelegationens av Landstinget valda med

lemmar under ~ ammanträden, som gälla avräkningen (SjL 29 ~ 2 mom.) 

Övriga utom k olumn ställda utgifter äro ! 2 Ht. I:lO (Landskapsstyrel

sens disposit i onsmedel) 1.140 mark, 4 Ht.VI:6 (Bidrag till upprätthål

lande av Grelsby sjukhus) 45.496 mark, 5 Ht . X:7 (Understöd åt arbetar

institutet i Mariehamn) 14.385 mark samt 5 Ht. XI : 6 (Understöd åt kock

och stuertskolan i Mariehamn) 8.450 mark. Bidrag till Grelsby sjukhus 

och understöd till arbetarinstitutet samt kock- och stuertskolan komma, 

enligt uppgift av landskamreraren, att hädanefter beviljas med beak

tande av Ålandsdelegationens beslut. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå , 

att Landstinget måtte antaga landskapsstyrel

sens förslag till första tillägg till inkomst

och utgiftsstat för landskapet Ålands enskilda 

medel under år 1960 oförändrat . 

Mariehamn, den 21 mars 1961. 

På 

Närvarande i utskottet: ordföranden Lennart Matts on , viceordföran
den Evald Häggblom samt ledamöterna Eliasson, Gunnar Häggblom och Le
andersson . 


