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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 13/ 

1973-74 med anledning av landskaps styrel

sens framställning till Landstinget med 

förslag om utverkande hos Ålandsdelega

tionen av ett extraordinarie anslag för 

anskaffande av maskiner och annan u trust

ning ti 11 Ålands sjöman sskolas skolhus . 

Landstinget har inbegärt finansutskottets utlåtande över ovannämnda 

frams t ällning. Utskottet, som i ärendet hört kanslichefen Jan-Erik 

Lindfors och rektor Göte Sundberg får anföra följande. 

Landskapsstyrelsen har i särskild framställning föreslagit utver

kande av tillägg till extra ordinarie anslaget för skolhuset för 

Ålands sjömansskola (Nr 45/1973-74). I sakligt avseende hör de två 

framställningarna ihop. Finansutskottet har dock omfattat landskaps

sty r elsens förslag om två skilda framställningar, då den ena fram

ställningen avser ett tillägg till tidigare beviljat anslag och det 

kan anses vara ändamålsenligt att särskilja de två nu äskade ansl9,gen. 

Till framställningen till Ålandsdelegationen kommer att bifogas 

utredning och lprisuppgifter angående den före slagna utrustningen . 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Mari ehamn, den 

att Landstinget måtte ingå ti 11 Ålands 

d ele gationen med framställningen i den 

lydelse landskapsstyrelsen föreslagit. 

1974. 

vägnar: 

)/'11~ 
i:~:~ Gustafsson 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Wilen, vic eordföranderi Elmer 

Jansson samt ledamöterna Mattsson, Lundqvist och Fri berg. 
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