
EV. 

E VI. 

E VII. 

32 Ar 1968. N:o 2. 

V. INVESTERINGSUTGIFTER 

A. Undervisnings- och bildningsväsendet 

1. 
2. 
3. 
4. 

. . t'll Alands folkhögskola ............... · .... · .... .. 
Anskaffande av mventarier 1 .. d 0 d vid Ålands folkhögskola .... .. 
Planering av skolgården och t~.a gar en ................... .. 

d vid Ålands folkhogskola........................... . 
Ombyggna .. . k" maskiner och inventarier .......... .. 
Ålands handelsskol~ f~r m ophabv'ld ingsväsendet. Summa 16.155 

A. Underv1smngs- oc 1 n 

B. Landskapets jordegendomar 

f" tförda förbättringar av landskapets 5. Ersättning åt arrendatorer or u ..................... . 
.. n (reservations-förslagsanslag) ...................... . 

bostalle . . d arna (förslagsanslag) ................................ . 
6. Investeringar 

1 
ege1:1 om t .. gar (reservationsanslag) .......... .. 

7 Iståndsättning av virkestranspor va S 8 200 
. B. Landskapets jordegendomar. umma . 

C. övriga investeringsutgifter 

h t .. 1 ° telser (reservations-För utövande av lösningsrätt vid fastig e sover a ............. . 

8. anslag) .... : .................. ~~·~t;;i~j~kh~~;"tiiib;~~·~·~d::::::::::::: ............. . 
9. Kostnader for .. Alands n a arbetsplatser (reservationsanslag) 

10. Investeringar for ~ka~an~e avt Y. gsutgifter Summa 374.000 c ovriga mves erin · 
· Summa v kap. 398.355 

VI. UNDERSTöDSLÅN 

L o 

0 t högskolestuderande ................................. ······························ 
an a ........................................ .. 

Bosättningslån .. · .. · .. · .... · .... b .. t." i'· t .. ·; .. (reservationsanslag) ..... · .. · · .. 
Lån för skapande av nya ar e sp. a se ................. .. 

0 .. k tbildning (reservat10nsanslag) ................ . 
Lan for yr esu . . .. f" barnträdgård i Godby ................. . L 0 åt Folkhälsan i Fmstrom or 
L:~ åt Kumlinge församling för kvarn tkorsbols8tal~·ÖÖ ............................ . 

Summa ap. · 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

VII. FINANSIERINGSUTGIFTER 

Beräkn~d b~ist frbån dår ~~6~~~·~k~tt~f·;~~~~i~ii;·~tj;i;;;~·i~~~;;'(;~~~;~ 
För utgifter 1 sam an m ............. .. 

V?-tions-förslag~~nslag) · ·k· · · · · · t · · · · · · ·t~·~~~ · fl;;~~~i~~i~~~·iå~· (förslags-
Ränteutgifter for av lands ape upp 

1. 
2. 

3. 
. .......................... . 

anslag) · ...... · · · ................ · · ·t .. · .... t. ·~~·~":fi~;~·~i~;i~gslån (förslagsan-
4. 

3.300 
855 

7.500 
4.500 

200 

8.000 

24.000 
300.000 

50.000 

10.000 
15.000 
50.000 
40.000 
16.000 
50.000 

3.500 

Avkortning på av landskape upp a ................... . 
····················· 

slag) .... · .................. · .... 'ii;°~~~; ·VII kap. _:5:.:_·.::_64=:5:_ ___ -:--:·-:::--~---:~~;o;:; 
Summa utgifter mk 1.648.890 

2.145 

Mariehamn, den 12 december 1967. 

Eliel Persson 
vicetalman. 

På landstingets vägnar: 

TH. ERIKSSON 
talman. 
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Valter Nordas 
vicetalman. 

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 
1968 N:o 3 
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In n e hå I I : Nr. 3. Alands landstings beslut om ändring av 21 § i landstingets arbets
ordning. 

Nr 3. 

ALANDS LANDSTINGS BESLUT 

om ändring av 21 § i landstingets arbetsordning. 

På framställning av talmanskonferensen har Alands landsting beslutat ändra 21 § 
landstingets arbetsordning, antagen den 19 mars 1952 (8/52), såsom följer: 

21 §. 

Sedan ärende föredragits i landstinget för saklig behandling, är landstingsman 
berättigad att anhålla om ordet genom handuppräckning eller på annat tydligt 
iakttagbart sätt. 

Då ordet gives, skall utöver vad i 43 § mom. 1 i landstingsordningen är stadgat, 
iakttagas följ ande: 

Anhålla flere samtidigt om ordet, äger talmannen bestämma, i vilken ordning 
envar av dem skall erhålla detsamma. 

Landstingsman, som önskar besvara anförande, kan på begäran, som framställts 
under sagda anförande eller genast efter dess slut, av talmannen enligt prövning 
berättigas att erhålla ordet för replik, som tager högst två minuter i anspråk, förrän 
ordet gives åt dem, som tidigare anhållit därom. Sådan replik må icke innehålla 
annat än klarlägganden och rättelser med anledning av det andra anförandet eller 
gensaga mot däri framlagt påstående. 

Mariehamn den 15 december 1967. 

Eliel Persson 
vicetalman 

På landstingets vägnar: 

TH. ERIKSSON 
talman 

Valter Nordas 
vicetalman 
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