1975-76 Lt - Mot. nr 14 - Fu.
FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 5a/1975-76 med
anledning av ltm Tage Bomans m.fl.hemställningsmotion till landskapsstyrelsen beträffande utbyggnad och anslagsbudgetering för Möckelöhamnen.
Landstinget,.som icke oförändrat godkänt finansutskottets betänkande nr 5/
1975-76,över ovan nämnda hemställningsmotion har inbegärt förnyat yttrande
av utskottet. Utskottet har därvid hört chefen för näringsavdelningen, Tor
Mattsson, och får anföra följande.
Landstingets beslut.
Landstinget beslutade att sista stycket i betänkandets motivering på sid. 2
skulle strykas och ersättas med följande.
"Då det nu synes osäkert om erforderliga planeringsåtgärder kan slutföras
i tid och trots sde betänkligheter finansutskottet anfört i sitt betänkande
över årsstaten för 1976 i samma ärende, uppmanar landstinget landskapsstyrelsen att med anlitande av de resurser som kan finnas tillgängliga, tillse
att ovannämnda hamn fås färdigställd i tid så att lastning av betor kan ske
hösten 1977. I nurådande läge borde sysselsättningsmedel kunna anvisas för
utförande av detta projekt."
Såsom tillägg till klämmen godkändes "-----så att densamma kan börja nyttjas
hösten 1977."
Utskottet, som utöver vad som tidigare framförts, konstaterar att bakgrunden
till den även på Åland eftersträvade utökningen av odlingsarealen för sockerbetor är statsrådets beslut om en höjning av landets självförsörjningsgrad
ifråga om sockerproduktion.
Målsättningen är därvid en självförsörjningsgrad om 45-50 %,vilken avses att
genomgöras under de närmaste åren. Förutsättningen härför föreligger redan på
förädlingssidan efter utbyggnad av sockerbruken till erforderlig kapacitet.
Utökningen av odlingsarealen avser att genomföras under de närmaste två åren.
Utskottet noterar därför, att förutsättningarna för att få del i denna utökning är beroende av att utskeppningen härvidlag möjliggöres i tid även för
denna.Utskottet finner därför, att tidpunkten för färdigställande av den planerade lastningsplatsen kan ha avgörande betydelse för de åländska sockerbetsodlarnas möjligheter att teckna odlingskontrakt i avsedd omfattning. Utskottet får därför vördsamt föreslå
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Mariehanm , den

att Landstinget måtte antaga motiveringen och
klämmen till finansutskottets betänkande nr
5/1975-76 i enlighet med landstingets beslut.
1976 .

vice ordförande

~~ttafs:on
sekreterare .

Närvarande i utskottet :ordföranden Eklund , ledamöterna Elmer Jansson , Söderström, Torvald Söderlund och Wiklöf.
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