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FINANSUTSKOTTETS betänkande m 3/1962 med an

ledning av Ålands landskapsstyrelses framställ

ning till Ålands landsting med förslag till 

tredje tillägg till ordinarie inkomst- och ut-

giftsstaten för l andskapet Åland under å r 1961 

( 13/1962). 

Med anledning av ovan.nämnda framställning, varöver Landstinget inbe

gärt utskottets utlåtande, har utskottet hört vägingeniören :Bo Wi leniu s 

och får härmed vördsamt anföra följande: 

Utgifter. 

l:I:- Sedan riksdagen i februar i antagit en l agändring, enligt vil

ken en avlöningsklass ytterligare fogats till den för statens tjänste

män med grundlön fastställda l öneskalan, är den högsta avlöningsklassen 

räknat från den 1 augusti 1961 den 44 avl öningsklassen. Landstingsmännens 

arvode beräknas enligt en klass, som är sju klasser lägre än den fast

ställda högsta avl öningsklassen f ör l andskapets tjänstemän, varför en 

retroaktiv utbetalning av arvode för hästsessionen torde komma att beslu

tas. Då det likväl icke är nödvändigt att påföra denna utgift, cirka 

250.000 mk, 1961 års budget, då betalningen sker under innevarande å r, 

föranleder dessa omständigheter icke något förslag från utskottets sida. 

6:III:2. Det rätt stora tilläggsanslaget för forstavde lningens resor 

och dagtraktamenten orsakas enligt inhämtade uppgifter dels av överfö

ringen av skogsvägbyggnadernas övervakning från vägavdelningen till 

forstavdelningen och dels av livligare inspektions- och rådgivningsarbe

te i övrigt. 

lO:V:-. Under behandlingen av anslag för vägbyggen i andra tilläggs

budgeten för 1961 under hästsessionen ansåg utskottet, att det vore be

tydelsefullt att snarast möjligt få vägsträckan Godby-Grelsby nybyggd. 

I föreliggande budgetförslag ingår icke anslag för ändamålet, vilket be

ror på_, att byggnadsplanen för Godby by ännu icke utarbetats. Ehuru det 

förefaller utskottet ändamålsenligt, att v ägen i Godby gives den sträck

ning, som vägavdelningen föreslagit, och at t byggnadsplanen uppgöres med 

beaktande härav 1 vill utskottet icke i detta sammanhang göra förslag 

därom, i synnerhet som anslag för ändamålet borde upptagas i 19 62 års 

budget hellre än i en tilläggsbudget f ör det gångna året . 

Med hänvisning till det ovan anförda f år utskottet vördsamt föreslå, 

att Landstinget ville antaga landskapsstyre l

sens förslag till tredje till ägg till ord inarie 

inkomst- och utgiftsstaten för landskapet Ål and 

under år 1961 oförändrat. 
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Mariehamn, den 14 mars 1962. 

På finansutskottets vägnar: 

/ 
sson. ( 

Närvarande i utskottet: ordföranden Lennart Mattsson, viceordföran

den Evald Häggblom samt ledamöterna Eliasson, Gunnar Häggblom och 

Leandersson. 
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