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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 15I198 7-88 med anledning av land

skapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag till första 

tillägg till enskilda årsstaten för land

skapC't Åland under år 1988. 

Landstinget har den 8 april 1988 inbegärt finansutskottets utlåtande över fram

ställningen. Med anledning härav har utskottet hört finanschefen Dan E. Eriksson, 

fastighetsmäklaren Harald Karlsson, lantmäteriingenjören Sven-Olof Karlsson, 

landskapsagronomen Göthe Larpes samt besökt de av framställningen aktualiserade 

områdena i Prästö och Tosarby i Sunds kommun. Utskottet får i ärendet anföra 

följande. 

Detaljmotivering 

INKOMSTER 

12 Avd. 

12.27 .20 

27. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVAL TNINGSOMRÅDE 

Jordbruksbyrån 

1. Försäljning av fastigheter (- 56.700) 

Landskapsstyrelsen föreslår under momentet att tre landskapet tillhöri

ga områden i Sunds kommun skulle avyttras. Områdena är en bostads

tomt i Prästö, ett betesmarksområde i Tosarby samt den s.k. Telefon

centraltomten i Tosarby. Försäljningspriset har för samtliga områden 

beräknats enligt ett pris av 6 mk/m2. 

Försäljningspris på landskapet tillhöriga områden bör, enligt utskottets 

mening, baseras på en bedömning av gängse försäljningspris på orten 

och därefter vägas mot inhämtade sakkunnigutlåtanden. 

Vad beträffar storleken på områden som avyttras som bostadstomter 

önskar utskottet framhålla att man i varje enskilt fall bör bedöma 

köparens markbehov. 

Finansutskottet, som anser det föreslagna priset vara för lågt, finner 

därför skäl att föreslå att de av landskapsstyrelsen föreslagna försälj

ningarna inte i detta skede skulle godkännas. Utskottet har med 

anledning av de föreslagna ändringarna i sifferstaten korrigerat budget

moment 14.02.04 så att budgeten balanserar. 
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Med hänvisning till det anförda får utsJ..ottet vördsamt föreslå 

att Landstinget omfattar landsJ..aps

styrclscns förslag till första tillägg till 

enskilda årsstatcn för landsJ..apct 

/\land under år 1988 med följande änd

ringar samt bemyndigar landskapssty

rclscn att uppta för budgetens för

verJ..ligandC' erforderliga lån. 

INKOMSTER 

Avdelning 12. 

Landskapssty

rclsC'ns förslag 

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 136.330 

106.330 27. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVAL TNINGSOMRÅDE 

20. Jordbruksbyrån 

I. Försäljning av fastigheter 56.700 

Avdelning 14. 

14. LÅN -54.700 
02. UPPLÅNING -54.700 

04. Övriga finansieringslån -54.700 

Inkomsternas totalbelopp 

81.630 

Finansut

skottets 

förslag 

79.630 

49.630 

2.000 

1:..QQQ 
2.000 



Mariehamn den 22 april 1988 
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På finansutskottets vägnar: 

Sven-Olof Lindfors 

ordförande 

Michael Patrich.son 

seh.rcterarc 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sven-Olof Lindfors, 

viceordföranden Sundblom, ledamöterna Lindborn och Mattsson samt ersättaren Jan 

F. Sundberg. 


