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·FINANSUTSKOTTETS betänkande Ng 12/1957 med
anledning av Ålands landskapsst y relsens fram~

12/1957.

ställning till Ålands landsting med förslag
till tredje tillägg till ordinarie inkomst- och
utgiftsstaten för landskapet Åland under år

1956 • . (8/1957).
Ovannämnda bufgetförslag innefattar till stor del lönejusteringar,
föranledda av motsvarande justeringar i riket. Då dessutom arbetslönerna
återverka på de flesta anslag, ha nästan alla i förslaget upptagna poster

de förändrade avlöningsf örhållandena såsosm egentlig orsak. Slutsum-

. man hade dock icke härigenom stigit till nästan 85 miljoner mark mm icke
de finansieringslån, som senaste höst måste upptagas, också hade ingått
i denna budget såväl. på inkomst- som på utgiftssidan.
Utskottet har hort landskapskamreraren och vägingeniören i detta ärende.
Utskottet har särskilt fäst sig vid anslaget för skärgårdskommunikatio- 1
nerna och·motiveringen för detta anslag. I detta belopp, 2.038.090 mark,

I

ingår även ett åt den ena flygaren beviljat lån, som skall återbetalas
genom avdrag på subventionen för trafiken

. Lånebeloppet

är 600.000 mark •

I motiveringen har av misstag införts, att snöplogningen i skärgården

I
,1

vintern 1956 skulle påförts ·detta anslag. Snöplogningen i skärgården

på is påfördes emellertid anslaget för vintervägunderhållet och belastar
alltså icke detta konto.
Den tredje tillgggsbudgeten för landskapets ordina rie medel under
år

1956 innebär närmast en berättelse om vidtagna överskridanden och prö-

vas därför i utskottet efter andra principer än vad som är fallet vid
behandling av tilläggsbudgeter under budgetåret. Utskottet har icke
funnit anledning till anmärkning på budgetförslaget i andra avseenden
än vad ovan framhållits, varför utskottet vördsamt föreslår
att Landstinget måtte antaga landskapsstyrelsens förslag till tredje tillägg till ordinarie inkomst- och utgiftsstaten för landska.;;,
pet Åland under år 1956.
Mariehamn, den 22 mars 1957.

Sundman

Närvarande i utskottet: ordföranden Lennart Mattss on, viceordföranden
Elis Andersson samt ledamöterna Clemes, Eva.ld Häggblom och Gunna r Häggblom.
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