
m 3/1960. 

244 
) 

FINANSUTSKOTTETS betänkande m 3/1960 med an-

ledning av Ål Bnds landskapsstyrelses framställ

ning till Ålands landsting med förslag till 

tredje tillägg till inkomst- och utgiftsstaten 

för landskapets ordinarie medel under år 1959 

(5/1960). 

Med anledning av ovannämnda framställning, varöver Landstinget in

begärt utskottets utlåtande, f å r utskottet, som i ärendet hört l and

skapskamreraren Jan-Erik Lindfors, landskapsagronomen Ernst Johansson, 

landskapsforstmästaren Albin Andree och vägingeniören Bo Wilenius, J 

vördsamt anföra följande: 

Utskottet finner de av landskapsstyrelsen föreslagna tilläggs-

anslagen, i den mån de gälla mera betydande belopp, väl motiverade, 1 
Genom att i riket tilläggsanslag budgeteras s å sent, att man icke kan 

upptaga motsvarande tilläggsanslag för landskapet i budgetförslag 'I I 
I 

till Landstingets hästsession, ha en del betydande överskridanden 

tillkommit. Anslaget i 6 Ht. III: 8 (bidrag för skogsförbättringsarbe- \Il 

ten) budgeterades från början l å gt med beaktande av från tidigare år 

I reserverade belopp. Då dessa medel 

get överskridas för att nödvändiga 

emellertid indrogos, måste ansla

skogsförbättringsarbeten skulle 

under 7 Ht. II:l (underhå ll av 
111 

' f kunna utföras. Tilläggskostnaderna 
I . 

landsvägarna och bygdevägarna) motiveras, utöver vad landskapsstyrel- I ! 

sen i sin motivering anfört, med i riket budgeterade tilläggsanslag. 

En betydande del av de utgifter, som medfört, att anslaget i 9 Ht. 

1:2 (Oförutsedda utgifter) överskridits, utgöras av vikariatsarvoden 

i landskapets tjänster, till stor del v id sjukhusen, på grund av in

träffade sjukdomsfall. 

I 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga landskapsstyrel

sens förslag till tredje tillägg till ordinarie 

inkomst- och u$giftsstaten för landskapet Åland 

under år 1959. 

Mariehamn, den 10 mars 1960. 

På fina vägnar: 

(_ ~ l 
on. ,{hJv~ 

Ro l f Sundman. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Le art Mattsson, viceordföran
den Evald Häggblom samt ledamöterna Clemes, Danielsson och Gunnar 
Hägg blom. 


