FI:i~fAi\fSUTSKOTTETS

be tänkande nr 6/196869 mec1 anledning av Ålands landskapsstyNr 6/1968-69.
relses .framställning till Ålands landsting rned förslag till andra tillägg till
inkomst- och utgiftsstaten för landskapets
enskilda medel under år 1968. (Nr 41/1968).
Med anledning av ovannämnda frar11ställning varöver landstinget inbegärt utskottets utlåtande, får utskottet, som i ärendet hört landskapskamreraren Henrik Gustafsson:1 vördsa,111t anföra följande:
Under utgiftsrnornentet V:ll har landskapsstyrelsen föreslagit upptagande av ett anslag om 60.000 mark för inköp av Stor-Klyndan holme i
Brändö norra skärgård jämte omkringliggande små holmar och vattenområde 9 såvida det sistnämnda icke redan ingår i köpet av Stor-Klyndan. Samtidigt som utskottet understryker vikten av 9 att landskapsstyrelsen verkställer nödiga undersökningar rörande den framtida användningen av holmen och i sinoE1 tid delger landstinget resultatet av denna undersökning 9
har utskottet beslutat omfatta försl2-get om inköp av Stor-Klyndan holme för en köpeskilling om högst 50.000 mark och i övrigt på av landskapsstyrelsen uppgjorda villkor. Såvida i köpet icke skulle ingå fiskevatten
anser utskottet, att landskapsstyrelsen om möjligt skulle förvärva holmen till ett lägre pris.
Utskottet omfattar även förslaget om att landskapsstyrelsen för överskjutande del av anslaget skulle i1uröpa de intill Stor-Klyndan belägna
småholmarna jämte omkringliggande vattenområde såvida detta icke medföljer köpet av förstsagda holme.
Förslaget om inköp av ifrågavarande holmar har på inkomstsidan finan. sierats av bl.a. under V:8 upptaget anslag benämnt "Indragning av Jåneanslag". Då det däremot förefaller utskottet riktigare 9 att utgiften
skulle balanseras genom en förhöjning av anslaget för finansieringslån
under V:f> E1ed 50. 000 mark 1 föreslås en sådan förhöjning samtidigt som
det föreslagna mo111entet under V:8 °Indragning av låneanslag 11 skulle utgå.
Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå
att Landstinget måtte antaga landskapsstyrelsens förslag till andra tillägg till
inkomst-~ och utgiftsstaten för landskapets
enskilda med under år 1968 med följande
ändringar.
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Närvarande i utskottet~ ordföranden Folke Wo ivalin 1 viceordföranden
Harry Lindfors sam{; ledamöterna Curt Carlsson 1 Bertel Söderlund och
Runar Wilen.

