FINANSUTSKOTTETS betänkande
Nr 6/1967-68.
med anledning av Ålands landskapsstyrelses
framställning till Ålands landsting med förslag till tredje tillägg till ordinarie inkomst~ och utgiftsstat för landskapet Åland
under år 1967 (47/1967).
Med an l edning av ovannämnda framställning, varöver Landstinget
inbegärt utskottets utlåtande, får utskottet, so~ i ärendet hört
vägin~enjören Bo Wilenius, vördsamt anföra följande:
Medelst en den 15 december 1967 daterad skrivelse, har kamrerarkontoret vid landskapsstyrelsen hos utskottet anhållit om att ett
tilläggsanslag skulle införas under 5 Ht II:8 i föreliggande budgetförslag. Med beaktande av den utredning angåehde extra biqrag
för folkskolkostnader för år 1966, som bifogats skrivelsen, och då
kamrerarkontoret samtidigt förutsätter, att någon ytterligare budgetering för år 1967 om möjligt icke skulle behöva förekomma, har
finansutskottet beslutat införa ett tilläggsansl~g om 7,121 mk i
berorda moment.
Under 10 Ht V:7 föreslås ett tillägg om 320.000 mk, vilken ökning
enligt mot i vering,e n i budgetförslaget skulle främst vara att hänföra
till utvidgningen av hamnen med en tredje kajplats avsedd för bland
annat Aranda. Med beaktande av att entreprenadkostnaderna överstiger
de beräknade kostnaderna med så betydande belopp, anser utskottel'.
att landstinget redan i ett tidigare skede borde ha fått taga d~l
av utvidgningsplanerna.
Med hänvisning till det ovan anförda och då utskottet i övrigt
omfattar landskapsstyrelsens förslag till alla delar, får utskottet
vördsamt föreslå,
att Landstinget måtte antaga landsl<apsstyrelsens förslag till tredje tillägg till ordinarie
inkomst- och utgiftsstat för landskapet Åland
under år 1966 med följande ändringar:
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I. Finansieringsinkomster.
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Kolonisationsverksamheten .
Ifråga om försäljningen av lägenheterna Storholmen RN:o 7 3 och
Gunnarsdal f( N: .;-1.'
i Östergeta by av Geta kommun, har utskottet in ....
hämtat, att köparen av ifrågavarande lägenheter, som numera fråntänt
sarnoan<l '
sig desamma, i 7 med sin lagfartsansökan ingivit et t intyg utfäi - t
av kolonisationsinspektören , vari framgick att fö r säljningen skett
i stöd av jorddispositionslagen. Då sålunda köparen varit medveten
därom, anser utskottet det vara skäl för landskapsstyrelsen att
undersöka, huruvida i 72 § av sagda lag förutsa t ta åtgärder kunde
vara motiverade.
I samband med landskapsrevisorernas berä ttelse har utskcrttet
jämväl granskat boksluten för landskapets ordinarie medel och egna
medel under sagda år , och funnit, att där icke f inne$ något at t
påminna.
Men hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå,
att landskapsstyrelsen och vid densamma anstäl1da samt lahdskapsstyrelsen underlydand~
redogörare måtte beviljas ahsvcirsfrihet för
handhavantlet av räkenskaperna och den ekono•
miska förvaltningen under år 1966.
Mariehamn, den 16
67.
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Cur t Carlsson .
sekreterare
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Närvarande i utskottet ordföranden Gunnar Häggblom, viceordf öranden Harry Lindfors, ledamöterna Curt Carlsson , Bertel Söderlund
och Folke Woi val in (del vi.s) samt suppleanten Thor-Alf Eliasson (del vis).

