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FINANSUTSKOTTETS betänkande N2 22/1967-68 

med anledning av Ålands landskapsstyrelses fram

ställning till Ålands laudsting med förslag till 

andra tillägg till ordinarie inkomst- och utgifts

staten för landskapet Åland under är 1968 (N2 24/ 

1968). 

Med anledning av ovannämnda framst ällning, varöver LandRtinget in-

1egärt utPkottets utlätande, får utskottet, POm i ärendet hört lant-

·ädet Martin IPakRson, vägingenjören Bo Wilenius och biträdande väg

ngenjören Anders Lindholm Ramt Rtadsfullmäktiges i Mariehamn ordfö

·ande NilR Tiahlman, vördsamt anföra följande: 

Under 10 Ht. V:8 har landska:psstyrelsen inbegärt ett tilläggsanslag 

m 50.000 mark för att fullfölja det av landskapPstyrelsen antagna an

·udet om 17 4. 000 mark j ärnte vissa tilläggsko8tnader för färdigställan

e av ett färjfäste i HarparnäR i Kokar. 

nä landstinget behandlade ordinarie budgetförslaget för 1968 före

äg tvenne alternativ för färjfästets placering i Kökar, men då ut

edning beträffande det ena förslaget i detta skede icke färdigställts 

.nsäg finansutskottet att landstinget då icke kunde taga ställning 

ill de olika alternativen. Landska:psstyrelsen, som Pedermera fick del 

v den gjorda utredningen har med hänsyn till bland annat att färjfäs

ets byggande skulle fördröjas inemot ett är tagit Ptällning till det 

na alternativet utan att landstingets åsikt i ärendet införskaffats. 

Em,~_dan landstinget icke förbehöll sig direkt avgörandet av denna 
råga, då anslaget beviljadeP, anser finansutRkottet därmed att land

ka:psstyrelsen icke överskridit Pin befogenhet att verkställa ärendet. 

Utskottet har erfarit att en utredning beträffande förbättring av 
l KO.Kar 

en interna trafiken/pågår, varför utskottet emotser att landska:ps-

tyrelPen redan instundande höstsession inkommer med förslag åtminsto

e såvitt angår ordnandet av de n tyngre trafiken. 

Beträffande de i framställningen nämnda utanför ramen till denna 

udget fallande trenne frågorna har utskottet icke funnit skäl att i 

etta skede uttala sig . 

Med hänsyn till det ovan anförda och då utskottet i övrigt icke 

ar något att :påminna i anledning av förslaget, får utskottet vördsamt 

öreslä 

att Landstinget mätte an t aga landska:psstyrel

sens förslag till andra tillägg till ordinarie in

komst- och utgiftsstaten för l andskapet Åland 

under är 1968 oförändrat. 
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Mariehamn den 30 augu~ti 1968. 

pä finan~ut~kottets vägnar: 

J-z:Lz,-~ Har Lindf s 

vi eordföra . de. 

./. 
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Sune Carl~ 
sekreterare. 

Närvarande i utskottet: viceordförande Harry Lindfors, ledamöterna 

Curt Carlsson, Bertel Söderlund och Folke Woivalin samt suppleanten 

Thor-Alf Eliasson. 
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