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FINANSUTSKOTTETS betänkande nr 3a/1968-69 

Lied anledning av Ålands landskapsstyre-lses 

fraEwtällning till lnands landsting ned 

förslng till ordinarie inkonat- och utgifts

sta t fÖJ:' landskapet Åland under år 1969. 

(Nr 34/1968). 

Sedan landstinget icke oförändrat godkant utskottets det i betänl-can

de nr 3/1968-69 överlännade förslaget och landstinget på grund därav 

återreni tterat ärendet till utskottet 9 får utskottet härL1ed vördsant 

anföra följande~ 

7 Ht.III~2. 

10 !It.JV~5. 

10 Ht.V~5. 

!9~.,12-PPrensning av 92-tleder (r). 
I sitt tidigare betänkc.:,nde har utskottet ansett att an;... 

slag för detta ändruuål bort upptagas först sedan utred

ningen OL.l det slutlige, ordnandet av nenförestrafiken för 

I11öglö kornnun förelagts lcmdstinget och har utskottet för

väntat sig att sagda utredning kunde konua till landsting

et vid instundande vårsession. Med tanke på att arbetena 

kan påbörjas och utföras först våren och SOEJ.Liaren 1969 

hade 1.iedel för ändanålet således ändå i tid kunnat bevil

jas. Då landstinget tydligen ned ledning av de uppgifter9 

.sou hittills erhållits 9 redan nu ansett att nenförestra

fiken för Föglö bör ordnas på nu beslutat sätt 9 vill ut

skottet icke E10tsätt0, sig landstingets åsikt i ärendet och 

föreslår för den skull upptagande av ett tilläggsanslag 

on 85. 000 nark för fördjupande av farleden genon Ekholi::is

sunc1. 

Ak-~Je_,:i:;eckning i bol0-i?.: för .turistanläggningar. 

Utskottet har icke funnit skäl att ändra sitt ståndpunkts

tagnnde i denna fråga 9 utan vidblir sitt tidigare fattade 

beslut. 

fldlf?Jcaffning av lands'::fLg_E=f är ja_._ 
I ordinarie inkoL1st-· och utgiftsstaten för 1968 finns re= 

serverat ett anslag OEl 50.000 nark för förberedande åtgär~ 

der :för anskaffning av en landsvägsfärja. Även OIJ utskot

tet icke är övertygat on att ytterligare anslag skulle be= 

hövas för detta ändauål? ehuru landstinget tydligen ansett 

detta belopp icke v2ro. tillfyllest utöver sålunda reserve

rade medel 9 har utskottet icke velat motsätta sig lands
tingetB beslut utan kan oi;1fatta detsm:ina. På grund härav 
föreslås att anslaget under detta E10r::ient höjes ned 200. 000 



6 Avd.I~l. 

Motivering. 

nark för projektering och förberedande åtgärder för an~ 

skaffning av en lanc1svägsfärja länpad för trafik i hela 

skärgården • 

. §ta~g,nslag för skatt§J,:i,p.ansiell utjär.ming. 
Med hänvisning till ovan föreslagna ändringar beträffande 

utgiftssidan har budgetförslaget nu balanserats ned en 

notsvarande höjning av statsanslaget för skattefinansiell 

utjänning. 

Med beaktande av vad soL1 ovan anförts beträffande 10 Ht. 

V~5 11 Anskaffning av landsvägs.färja" har utskottet ansett 

sig kunna onfatta landstingets beslut on ändring av Boti

veringen på s.3.f. 
Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vörd

sant föreslå 

att I1andstinget nåtte antaga landskaps

styrelsens förslag till ordinarie inkowst

och utgiftsstat för landskapet Åland under 

år 1969 ned de i utskottets betänkande nr 

3/1968~69 föreslagna ändringarna och till

läggen och med ovanstående tillägg och änd

ringar saut benyndiga landskapsstyrelsen 

att upptaga för budgetens förverkligande 

erforderliga lån. 

I n k o B s t e r. 

6 Avdelningen. 
============== 

I. Ii'inansieringsinkonster . 
.::--=:.....=..~ ~ -=o...c:::a::::-.o==-~ 

~~vi~äknings- och r~1Jce:j_nkomster. 

1. Statsanslag för skattefinansiell utjämning~ 

a) förskott för år 1969 .......•••............. 

Surn_:ia I kap. 31.LJ2~-~90 

SuuHa 6 Avd. 31. 496 .5J_JO 

Sm:1Da inkoE1ster uk 

31.036.99.Q 

35.826.830 
======================================= 
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V t g i f t e r, 

7 JI1:J-;!!-ld ti teln . Ko11Jn unikationsvä sendet . 

III. Skärgårdskoiciul?-~U-_lca :~ionerna. 

2. För upprensning av båtl eder ( reservationsanslag ) . . 

Sm;:u:1a III kap. 505-. QQ9 
Sllimia 7 Huvudtiteln ~L._ 7 42._.?96 

V. KoElillunikationsvä sendet. 

5. Anskaffning av l andsvägsfärja ••.• .. ..... •.. ...... 

SuEirJa V kap. 3. 18}~00 

Sm11rna 10 Hu_vud ti te l n j- _~ L!-51. 218 

SUEU:Cla utgifter mk 

1 25 . ooct 

300~000 

35.826.830 
====================================== 

Mariehaun 9 den 20 decembe:Y:j 

På fi utsk~~~_) 

Folke Woivalin \ 

.1~ ~(i{f~n ordförande 

sekre terare. 

Nä rva rande 'ti utskottet ~ ordföranden Fo l ke Woivalin 9 viceordföranden 

Harr y Lindfors _ san t l edanöterna Curt Carlsson 9 Berte l Söderlund och 
Runar Wilen. 
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