
FINANSUTSKOTTETS betänkande m 7/1965 med 

anledning av Ålands landskapsstyrelses fram

ställning till Ålands landsting om återtagande 

av landstingets framställning till Ålandsdele

gationen angående utverkande av ett extraordi

narie anslag för . anskaffande av en färjbät 

för Ålands sy~'$.'fis'if}.a" skärgärd (18/196§). 

Med anledning av ovannämnda framställning, varöver Landstinget inbe

gärt utskottets utlåtande, får utskottet vördsamt anföra följande: 

Sedan uppdelningen i ordinarie finansiering och extraordina~ie fi

nansiering senaste höstsession justerades så 1 att vissa av de projekt, 

som tidigare finansierats i extraordinarie väg numera skulle k\:nna fi- \1 

nansieras i ordinarie väg, anser utskottet det vara påkallat a~t avgöra, 
11 om anskaffandet av den aktuella färjbåten skall finansieras på det för-

ra eller det senare sättet .• Utskottet håller för sin del på att en fi-

nansiering i ordinarie väg vore det riktiga och anser förty, a~t i fram

ställningen till Ålandsdelegationen bör framhållas, att också en sådan 

ändring blivit beslutad. 

Med hänvisning till det ovan anförda fär utskottet vördsamt föreslä, 

att Landstinget skulle ingå till Ålandsdele

gationen med en sålydande framställning : 

Till Ålandsdelegationen1 

från Älands landsting. 

Ålands landsting har i en den 7 april 1964 daterad framställning an

hälli t, att Ålandsdelegationen skulle bevilja landskapet Åland ett extra

ordinarie anslag om 810.000 mark för anskaff!ande av en färjbåt för 

Ålands sydöstra skärgård. Emellertid har det visat sig, att de~ projek- I 
terade båten icke fyller de anspråk, som måste ställas på densamma. Dess

utom anser landstinget, att finansieringen av denna färjbåt enligt hös

ten 1964 träff:ade överenskommelser kan finansieras i ordinarie väg och 

avser landstinget att förverkliga projektet efter omarbetning på detta 
sätt . 

Med hänvisning till det ovan anförda får landstinget härmed vördsamt 
meddela &landsde legationen 1 

11/Iariehamn, den 

att landstinget återkallar framställningen 

av den 7 april 1964. 

På landstingets vägnar: 

Ma-
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rieh~mn~ den 19 mars 1965. 

Pä finr~l·rnttetf:l vägnar: '\ 

~ ~ ~Lennart Ma-q,son ; { J 

·, .) . tll/~/,/f~ 
lf sunamåi . t 

Närvarande i utskottet: ordföranden Lennart Mattsson, viceordföran-
: . . 

den Evald Häggblom samt 1edalliöterna Gunnar Häggblom, 1eanderseon och 
Lindfors. 
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Till Å 1 a n d s d e 1 e g a t i o n e n 

frän &lands landsting . 

&lands landsting har i en den 7 april 1964 daterad framställ

ning anhållit, att Ålandsdelegationen skulle bevilja landskapet 

land ett extraordinarie anslag om 810 . 000 mark för anskaffande 



' 
av en färjbät för Ålands sydöstra skärgärd . Fmellertid har det 

visat sig, att den projekterade bäten icke fyller de ansprc. k, 

som mäste ställas på densamma . Dessutom anser landstinget , ntt 

finansieringen av denna färjbät enligt hösten 1964 träffade ~ 

enskommelser kan finansieras i ordinarie väg . Landstinget nvs 

att efter omarbetning förverkliga projektet pä detta sätt . 

Med hänvisning till det ovan anförda får landstinget härmc 

vördsamt meddela Ålandsdelegationen , 

att landstinget äterkallar framställ-

ningen av den 7 april 1964 . 

Mariehamn den 20 mars 1965 . 

pä landar!= 
Th . Eriksson 

/ talman . 

~adJk~ 
Evald Hägg blom 

vic'etalman . 
vicetalman . 


