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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t yr e 1 s e s framställning till Ålands
Nr 23/1969.
landsting med förslag till tillägg till
frrnnställningen om första tillägg till
inkomst- och utgiftsstaten för landskapets
enskilda medel under år 1969.
I rikets statsf örslag för år 1968 upptogs ett första delanslag om
500.000 mark för anskaffande av den s.k. statsfärjan för trafiken mellan Åland och Gustavs.
I motiveringen framhölls bl.a. "På åtgärd av Ålands landskapsstyrelse har preliminära ritningar till färjan utarbetats och vissa åländska
banker har meddelat att de beviljar staten ett lån på 500.000 mark för
de av färjan föranledda kostnaderna." Frågan om lån från de åländska
kreditinrättningarna aktualiserades ånyo i samband med tecknande av leveranskontraktet för färjan. ·Från finansministeriets sida förutsattes
därvid att nämnda lån skulle upptagas genom landskapsstyrelsens förmedling och dess försorg. De åländska kreditinrättningarna förklarade
sig villiga at t ställa erfordeTliga lån till förfogande enligt de av
staten i dylika fall tillämpade lånevillkoren. I anledning härav har
landskapsstyrelsen beslutat om att genom landskapets enskilda medel
från de åländska kreditinrättningarna upplåna och till staten utgiva
ifrågavargnde belopp. Lå,n etiden är 3 år och räntan 7, 1/ 4 %.
Hänvisande härtill föreslår landskapsstyrelsen
att Landstinget måtte antaga följande
tillägg till första tillägg till inkrni1stoch utgiftsstaten för landskapets enskilda medel under år 1969.
Mariehruun~ den 12 april 1969. ·
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V. Övriga inkomster.
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10. Lån för statsfärjan Åland-Gustavs
Swmna V :kap. 500.000
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500.000

500.000
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UTGIFTER.
5 Huvudtiteln. Utgifter av blandad natur.

=========================================
6.

I. Särskilde, anslag.
Lån åt staten för statsfärjan Åland-Gustavs .•.....
Swmna I kap. 500.000
Swmna 5 Huvudtiteln 500.000
SuEllila utgifter mk

500.000

500.000
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