
FINANSUT'SKOTTETS betänkande m 6/1967 med an

m 6/1967. ledning av Ålands landskapsstyrelses framställ
ning till Å.lands landsting med förslag till ti11-

lägg till förslaget till första tillägg till or

dinarie inkomst- och utgiftastaten för landska

pet Åland under är 1967 (18/1967). 

-

Med anledning av ovannämnda framställning 1 varöver Landstinget inbe
gärt utskottet~ utlåtande, fär utskottet vördsamt anföra följande: 

Utskottet har inbegärt utlåtande av länsstyrelsen över det under 

3 Ht. II:6 upptagna tilläggsanslaget om 16.450 mark för bibehållande 
av Kastelholms reservfängelse från den 1 juni innevarande är som ett 
polishäkte och förvaringsplats för rannsakningsfångar. Länsstyrelsens 
utlåtande fogas vid detta betänkande som bilaga. Med hänvisning till 
detta utlåtande omfattar utskottet landskapsstyrelsens förslag. 

I övrigt har utskottet intet att erinra med anledning av framställ
ningen, varför utskottet vördsamt föreslår, 

att Landstinget måtte antaga landskapsstyrel
sens förslag till tillägg till förslaget till 

första tillägg till ordinarie inkomst- och ut
giftsstaten för landskapet Åland under är 1967 
oförändrat • 

Mariehamn, den 22 april 1967. 
på vägnar: 

L ennart 

Närvarande i ut~kottet: ordföranden Lennart Matt son, viceordföran
den ~unnar Häggblom samt ledamöterna Leandersson 1 Lindfors och Söder
lund. 
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ssTYRELSEN I LANDSKAPET ÅLAND 
Landskansl iet 

den 22 april 1967. Till Ålands landstings Finansutskott 2 92 
517. 

I Reg istreri n ~ 

Med anledning av Utskottets anhållan om utlåtande över det i Ålands 

landskapsstyrelses framställning N:o 18/1967 ingående förslaget om bibe

hållande av det nuvarande reservfängelset i Kastelholm såsom ett polis

häkte och förvaringsplats för rannsakningsfångar från den 1 juni inne-

varande år har länsstyrelsen härmed äran framhålla' att det med tanke r 
på utredningen av br.ott och rannsakningsfångarnas förvaring synes ända

målsenligt att förfara på detta sätt. Skulle rannsakningsfångarna för

varas i Åbo, så skulle många. praktiska olägenheter uppstå vid komplette

rande förhör och betydande tidsförlust för förhörsledare och vaktmanskap 

uppstå i samband med resorna till och från Åbo. Länsstyrelsen kan på 

grund hävav f·Örorda förslaget • ....... .. 


