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FINANSUTSKOTTETS betänkande m 16/1967-68 
med anledning av Ålands landskapsstyrelseq 

framställning till Ålands landsting med för

slag till fjärde tillägg till ordinarie inkomst

och utgiftsPtaten för landskapet Åland under 

år 1967 (m 15/1968). 
Med anledning av ovannämnda framställning, varöver Landstinget inbe

gärt utskottets utlåtande, får utskottet, som i ärendet hört landskaps

kamreraren Henrik Gustafsson och vägingenjören Bo Wilenius, härmed vörd

samt anföra följande~ 

Landskapsstyrelsen föreslår såsom inkomst i 3 Avdelningen I:l2 ett 

betydande tilläggsanslag för kommunernas andelar i anläggnings- och 

driftskostnaderna för Ålands yrkesskola utan att anföra särskild motive

ring. Enligt vad utskottet erfarit har ökningen berott på att i ansla

get, förutom ökade drif cskostnader, ingår kommunernas andelar av bygg

nam8kostnaderna, av vilka vissa kommuner erlagt två års andelar under 

år 1967. 
I 7 Ht. II~l föreslår landskapsstyrelsen ett tilläggsanslag om 

19.000 mk för underAtödjande av bilfärjetrafik Vårdö-Gustavs. Enligt 

en skrivelse till utskottet från landskapsAtyrelsen av den 19 mars 1968 
utvisar dock slutregleringen med Skärgårdstrafik Ab för trafiken under 

år 1967, att tidigare budgeterat anslag om 315.000 mk för sistsagda år 

är tillfyllest även om den nu föreslagna höjningen av underPtödet med

räknas. på grund av att sålunda icke något tilläggsanslag i berört av

seende erfordras föreslår utskottet att anslaget skulle utgå. 

Likaså har landskapsstyrelsen i en skrivelqe av den 15 mars 1968 
meddelat utskottet, att kamrerarkontoret vid granskning av underredovi

sarnas kassarapporter för december månad konstaterat en överskridning 

av anslaget under 9 Ht. ·r:6, Hälso-, läkar- och sjukvård, till ett be

lopp om 1.384 mk. på grund härav föreslås ett motsvarande tillägg till 

Pagda moment. 

Med hänvisning till det ovan anförda och då utskottet i övrigt om

fattar landskapsstyrelsens förslag till alla delar, får utskottet vörd-

8amt föreslå, 

att Landstinget måtte antaga landskapssty

relsens förslag till fjärde tillägg till ordi

narie inkomst- och utgiftsstat för landskapet 

Åland under år 1967 med följande ändringar: 
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I N K 0 M S T E R. 

6 Avdelningen. 
----------------------------

Landskap,oqty
relAenA för
f ör1=1lag. 

I. Finansieringsinkomster. 

Avräknings- och ränteinkomster. 

Statsanslag för skattefinansiell ut-

jämning ..... ·-· .............. . 448.658 

Summa I kap. 448.658 431.042 

Summa C Avdelningen 448.658 431.042 

Summa inkomster mk 928.375 
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Finanout
Rkottet A 
förslag. 

431.042 

910.759 
================================================== 

U T G I F T E R. 

7 Huvudtiteln. KommunikationsväRendet. 
====================================== 

II. Väghållningen. 

7 Ht. II~l Underhåll av landsvägar och 

bygdevägar. 

d) understödjande av bilfärjetrafik 

Vårdö-Gustavs ••••••••••• 19.000 

Summa II kap. 444.470 425.470 

420.870 

Summa 7 Huvudtiteln 446.045 427.045 

9 Huv~dtiteln. Diverse anslag. 
======================~======== 

401.870 

I. Pensioner och av landskapsstyrelsen i egenRkap av arbetsgivare 

erlagda sociala utgifter. 

Hälso-, läkar- och sjukvård ••• 1.384 

Summa I kap. 147.863 149.247 

Summa 9 Huvudtiteln 147.863 149.247 

Summa utgifter mk 928.375 910.759 
============================================= 



Mariehamn den 20 
på 
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~'~«~4 
./. Sune Carlsson 

r:iekreterare. 

Närvarande i utskottet~ ordföranden Gunnar Häggblom, viceordföranden 

Harry Lindfors samt ledamöterna Curt Carlsson, Bertel Söderlund och 

Folke Woi val in. 

11 

I 

11 


