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FINANSUTSKOTTETS betänkande m 15/1964 med anmis/1964.
ledning av Ålands landskapsstyrelses framställning till Ålands landsting med förslag till andra
tillägg till ordinarie inkomst- och utgiftsstaten för landskapet Åland under år 1964 (33/1964)
samt densammas framställning om tillägg till ovannämnda försla g (36/1964).
Med anledning av ovannämnda framställningar, varöver Landstinget inbegärt utskottets utlåtande, får utskottet 1 som i ärendet hört landskapskamreraren Henrik Gustafsson, vördsamt anföra följande :
Utskottet har inhämtat, att stadsfullmäktige i Marie-hamn vid sammanträde den 17 innevarande december beslutat anslå 10.000 mk för den i
tilläggsframställningen nämnda arkitekttävlingen. Då kostnaderna för
anordnandet av tävlingen beräknas uppgå till 50.000 mk,.. kommer sålunda
av landskapsstyrelsen föreslagna 30.000 mk ökade med stadens anslag om
10.000 mk icke att förslå för tävlingens anordnande. Utskottet anser
dock, att den av centrumkommitten föreslagna fördelningen mellan landskapet och staden kan omfattas och att landskapet alltså skall deltaga
med 4/5 av kostnaderna. Utskottet har därför f .öreslagit 1 att anslaget
höjes ~ill 40.000 mk.
I övrigt har utskottet intet att påminna beträffande förslag en, vilka sålunda omfattas på de grunder landskaps styrelsen anfört i motiveringarna.
För att utskottets förslag skall bli lätt att överblicka, har utskottet valt att utgå från det i framställning 33/1964 ingående budgetförslaget och i nedan föreslagna ändringar alltså införa också de av landskapsstyrelsen i framställning 36/1964 föreslagna tilläggen.
Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå,
att Landstinget måtte antaga det i framställning N:o 33/1964 ingående förslaget till andra
tillägg till ordinarie inkomst- och utgiftsstaten för landskapet Åland under år 1964 med följ anqe ändringar och tillägg~
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I N K 0 M S T E R.

5 Avdelning en.

----------------------------I. Finansieringsinkomster.
Avräknings- och ränteinkomster.

Landskapsstyrelsens
förslag •
....

Finansutskottets
förslag.

473
-21· statsanslag för skattefinansiell utjämning:
a) Förskott för·år 1964 ....•••.•.••••...

2.038.326

2.078.786

Summa I kap. 2.038.326 2.078.786
Summa 5 Avdelningen 2.038.326 2.078.786
Summa inkomster mk 2.059.976

2.100.436
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U T G I F T E R.

9 Huvudtiteln. Diverse anslag.
-----------------------------I. Särskilda anslag.

Jl.

För arkitekttävling angående utformningen av
Mariehamns administrativa centrum

.........

J0.000

40.000

460

460

Summa I kap. 125.000

165.000
Summa 9 Huvudtiteln 125.000 165.000
10 Huvudtiteln. Investeringsutgifter.

======================================
III. Undervisnings- och bildningsväsendet.
4. Ålands sjöfartsläroverk för anskaffning av
radiotelegrafistation ••••••••••••••••.•••••

,...
Summa III kap. 21.226

21.686

Summa 10 Huvudtiteln 209.826

210.286

Summa utgifter mk 2. 059, 976

2 •.100. 436
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Mariehamn~

den 18 december 1964.
vägnar~
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Närvarande i utskottet: ordföranden Lennart Matt

,' Utt1111//lp----....._
Sundman.
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on, vi c eordföranden

Evald Häggblom samt ledamöterna Gunnar Häggblom, Leandersson och Lindfo:rs.

