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FINANSUTSKOTIETS BETÄNKANDE nr 2/1979-80 mcJ
anledning av landskapsstyrelsens framst~i 11-ning ti 11 1andsti nget med förslag t i 11 lj iinll'
tillägg till ordinarie årsstaten för landsbpet Åland under år 1979.
Landstinget har över ovannämnda framställning inbegärt finansutskottets yttrande.
Utskottet, som i ärendet hört överingenjören Anders Lindho1m, fiskerikonsulenten Magnus Westling, VD för hotell Arkipelag Erik Janzon samt rektor Gunnar
Lemqvist i egenskap av ordförande i direktionen för Alan<ls hotell- och restaurangskola, får anföra följande.
23 Ht.
23. Ålands turisthotell .
23.23.75
Ombyggnad och inredning av utryrrnnen (r).
Ombyggnaden i fråga och inredningen av en s.k. lobbybar kalkyleras
öka bruttoförsäljningen med c. 540.000 mark per år. Med beräknade
kapitalkostnader, ränta och avskrivning, om 127 .000 mark per [ir
samt en hyra beräknad enligt 6 procent på omsättningen ka1kyler:1s
ett nettoresultat om 47.000 mark.
Det i framställningen angivna beloppet om 1,2 milj. mark som inkomsterna med vilket rörelsens drift under år 1979 kommer att
överstiga utgifterna, är ett driftsbidrag i vilket kapitalkostnadcrn:1
inte beaktats.
27 Ht.
20. Främjande av fiskerinäringen.
27 .20.44
Stabilisering av inkomsterna av fiske och främjande av fiskfångsternas användning.
Utskottet noterar att utbetalningarna av stödet för strömming fr:in
våren 1980 avses utbetalas genom uppköparna. Det nyn systemet lör-väntas ge enklare och snabbare handläggning samt förbättra kontrollmöjligheterna.
28 Ht.
02. Vägar.
28.02.77

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten på fasta Åland (r)~
Med nu föreslaget tillägg har för utfarten från Marichamn tota1t bcvi1jats 3,6 milj.mark. Av dessa htinför sig c. 1,7 milj. mark till
rondellen i Strandnäs,varav c. 0,9 milj. mark för egentliga vägbyggnader och 0,8 milj. mark för överfartsbroarna.

-2Med hänvisning till det ovan sagda får finansutskottet vördsamt föreslå
att Landstinget måtte antaga landskapsst)Telsens förslag till fjärde' tillägg till onlimric &rsstaten för landskapet 1\l ;md under ;'\r
1979 samt bemyndiga landskapsstyrelsen att
upptaga för budgetens förverkligande erforderliga lån.
Mariehamn den 11 december 1979.
På finansutskottets vägnar:
Rolf Carlson
ordförande
Henrik Gustafsson
sekreterare.

Närvarande i utskottet:ordföranden Rolf Carlson, viceordföranden Roger Janssu11
samt medlemmarna Elmer Jansson, 'forvald Söderlund och Rodmar Söderluml.

