
NR 4/1961. 
FINANSUTSKOTTETS betänkande ffl 4/1961 med 

anledning av Ålands landskapsstyrelses fram.

ställning ttll Ålands landsting med förslag 

till första tillägg till ordinarie inkomst

och utgiftssta.ten för landskapet Åland under 
år 1961 (18/1961). 

Med anledning av ovannämnda fram.ställning, varöver Landstinget in
begärt utskottets utlåtande, får utskottet, som i ärendet hört land .... 

sk apsagronomen Ernst Johansson och vägingenjören Bo Wilenius vördsamt 
anföra följande: 

VerkstäJ:·ligheten av landskapslagen om allmänna vägar medför införan

de av tvenne nya inkoms tmo.ment, 3 Avd. I: 24 och 4 Avd. II: 1, i land

skapets ordinarie budget. Byggnads- och underhållskostnaderna för byg

devägarna upptagas till fulla beloppet såsom landskapets utgifter, me-

dan kommunernas kos tnadsandel ar upptagas som landskapets inkomst. Ut
skottet finner detta budgeteringssystem vara det riktiga. 

De av övergången till totalavlöningssystem för läkarna vid land

skapets sjukvårdsinrättningar föranledda utgifterna ha av landskaps

styrelsen i detta skede budgeterats såsom grovt beräknade belopp. En
ligt tillsvidare tillgängliga uppgifter synes det icke möjligt, att 

beräkna ifrågavarande ut gifter med större noggrannhet. Dessa anslag 

böra sålunda utnyttjas av landskapsstyrelsen enligt de principer, som 
i riket framdeles fastställas för motsvarande utgifter där. 

Utskottet uttrycker sin tillfredsställelse över, att ett frukt
musteri planeras inom landskapet. Utskottet har tagit del av mus

teriets planering och finansiering och kan helt omfatta de synpunkter, 

som landskapsstyrelsen framfor. För landskapets fruktodlare bör anläg

gandet av musteriet bli av väsentlig betydelse, då den del av frukt

skörden, som under högproduktiva år måste sorteras ut, på detta sätt 

kommer att kunna utnyttjas. Den beräknade kapaciteten är, även med 

Produktion i två skift, rätt blygsam, men bör kunna ge erfarenheter 
för framtida utökning av verksamheten. 

Den till lant .. bruksavdelningens arbeten beställda grävmaskinen finner 
Utskottet ändamålsenlig. Maskinen är en förbättrad modell av den tidi

gare vid lan tbruksavdelningen ar~vända större grävmaskinen, av vilken 

avdelningen haft goda erfarenheter. Utskottet omfattar landskapsstyrel
aens förslag. 

Enligt vad utskottet har sig bekant har det av riksdagen i 1961 års 
atatsför slag upptagna anslaget om 200. 000. 000 mark för bosättningslån 

icke av statsrådet ställts till socialministeriets disposition tills-
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vid are . Utskottet emotser, att landskapsstyrelsen icke utnyttj ar det 

för samma ändamål i landskapets föreliggande tilläggsbudget upptagna 

anslaget förrän socialministeriet tilldelats anslag härför och då en

ligt de principer , som i riket komma att tillämpas vid beviljande av 

sådana lån. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå, 

att Landstinget måtte an taga landskaps....., 

styrelsens förslag till första tillägg till 

ordinarie inkomst- och utgiftsstaten för 

landskapet Åland under år 1961 oförändrat. 

Mariehamn, den 24 mars 1961. 
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ekreterare 

Närvarande i utskottet: ordföranden Lennart Mattsson, viceordföranden 

Evald Häggblom samt ledamöterna Eliasson, Gunnar Häggblom och Leanders
son. 


