
Fraost. nr 45/1969. 

FINANSUTSKOTTETS betänkande nr 9/1969-
70 med anledning av .Ålands lap.dskapssty
relses förslag till .Ålands landsting r:rnd 
förslag till tredje tillägg till ordina
rie inkoost- och utgiftsstaten för land

skapet .Åland under år 1969. 
Med anledning av förenännda fraLställning1 varöver Landstinget inbe-· 

gärt finansutskottets utlåtande, får utskottet, soIJ i ärendet hört äld
re landskapssekreteraren Jan-Erik Lindfors, landskapsarkeologen Matts 
Dreijer och biträdande landskapskanreraren Ingeborg Mattsson, vördsaot 

anföra följande: 
Landskapsstyrelsen har i skrivelse av den 9 deceober 1969 hos finans

utskottet anhållit OIJ att ett anslag OD 4.500 mark för ersättning under 
år 1969 för särskilda konpendier vid Ålands tekniska skola skulle upp
tagas i föreliggande framställning undBr 5 Ht.IV:3,Undervisningswateriel 
och bibliotek. Då detta IJorJent icke finns upptaget i föreliggande frm.i
ställning, har utskottet icke ansett sig ha rätt att utvidga frar1ställ
ningen genou att i densanua införa ett nytt noment. Men även om ut

skottet av rent for:oella skäl sålunda icke kunnat införa anslaget, har 
utslrnttet intet att anmärka not kostnaden son sådan, varför utskottet 
eootser att landskapsstyrelsen i en fjärde tilltiggsbudget föreslår -för

höjning av anslaget. 
5 Ht.XI:lO. Frän detaljDotiveringen har av cisstag oellanrubriken "Byg
demuseet Jan Karlsgården" utelär:mats ovanför anslagets rubrik. Lika 
har motj_veringen för ökningen nv an'.3:::..:3,get blivit felaktig. Ökningen hän-
för sig nä1~1ligen till högre telefo1:-- och elkostnader än beräknade saLlt 

till kostnader för ausikunderhällning på ~us~ets område. 
10 Ht.VII:2. Enligt vad utskottet kunnat inhäota i ärendet hade land
skapsarkeologen . i syfte att föra underhandlingar om inh:öp av området ta
git första kontakten r.:rnd berörda IJarkägare i september 1965. Under på

följande år hade han därvid erhållit ett definitivt nekande svar på sin 
förfrågan oo en eventuell försäljning av ifrågavarande or::iråden .. På grund 
av en alltmer ökande villabebyggelse i närheten av kapellruinen gjorde 
landskapsarkeologen senas.t.e soE1Ltar en frBDställning till landskapsstv-iniosen eiier ~ 

relsen oed förslag till/expropriation av onrådet. Detta förslag över-
sändes i vederbörlig ordning till berörda L'larkägare. Även o::..c1 11~0lco-t tet 
funnit att landskapsstyrelsen handlagt ärendet helt foroellt riktigt; 

igt utskottets uppfattning en något större snidighet ha kommit 

ek vid de förberedande åtgärderna i ärendet. 
Be ffande köpet soo sådant och vid detsaruna fästa villkor har ut

däreoot intet att a:r.1närka. 
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Då utskottet i övrigt helt oofattar frarJställningen , f å r utskottet 

vördsamt föreslå 
· at t Landst i nget oåtte antaga l and

skapsstyre l sen förslag till tredj e till

l ägg till ordinarie inkomst- och utgifts

sta ten för landskapet Åland under å r 

1969. 
Mariehaon , den 12 december 1969 . 

vägnar : På ~tskott;ts 
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Sune Carlsso!'!:' 

s ekr e t erare. 

Närvarande i utskottet : ordföranden Folke Woivalin, vi ceordföranden 
Harry Lindfors s ar::i.t led8Llöterna Bertel Söderlund , Runar Wil en och Georg 
Wi deman . 


