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SAMMANFAITNING

Landskapsstyrelsens förslag
Landskapsstyrelsens föreslår att för landskapet Åland antas en andra tilläggsbudget för
år 1994 uppgående till ett netto om 17. 631. 000 mark.
UTSKOITETS FÖRSLAG
Utskottet tillstyrker landskapsstyrelsens förslag utan ändringar i totalutgifterna.
UTSK01TETS SYNPUNKTER

Detaljmotivering
lNKOMSTER
12.27

NÄRINGSA VDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

12.27.16

Plantskolornas ipkomster
Under momentet föreslås att de skogsägare vilka erhållit klippta plantor och
tallbarrotsplantor från landskapets plantskola kompenseras ekonomiskt. Detta
innebär en inkomstminskning som beaktats i förslaget om 113.000 mark.
Utskottet har inhämtat att de skogsägare som kompenseras har erhållit ldippta
plantor och tallbarrotsplantor under år 1994. Kompensation kommer att utges
för samtliga undermåliga plantor på basen av inventering som görs enligt
tillgängliga uppgifter om utförda leveranser.
Utskottet har vidare inhämtat att det härutöver har uppdagats skador på
plantor som levererats åren 1991.-1993. Utskottet avstår dock i detta skede
ifrån att ta ställning till huruvida skogsägare principiellt även skall
kompenseras för nämnda bristfälligheter utan inväntar i första hand
landskapsstyrelsens utredning av saken.

-2UTGIFTER
23 Ht.

22. FASTIGHETSFÖRVALTNING
Under kapitlet har upptagits två moment som närmast avser finansieringen av
den löpande driften för Eckerö post- och tullhus för perioden efter
övertagandet 15.8-31.12.1994.
Utskottet har inhämtat att planerna för användningen av Eckerö post- och
tullhus har vidareutvecklats ytterligare efter slutförda utredningar i saken.

Med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värde och behovet av att
maximera möjligheterna för kultursektorn och näringslivet i dels landskapet,
dels Eckerö kommun att erhålla synergieffekter vid en lämplig användning av
området, anser utskottet det motiverat att landskapsstyrelsen redovisar till
lagtinget planen för hur byggnaden kommer att användas, jämte
verksamhetsformerna på kort och lång sikt, även om resultatet i sig inte
skulle ha budgetmässiga konsekvenser för landskapet.

26 Ht.

37. ETNOLOGISK VERKSAMHET

26.37.29

Övriga konsumtionsutgifter (F}
Momentet avser kostnader för renoveringen av den gamla skolbyggnaden i
Lövö, Vårdö kommun. I detaljmotiveringen hänvisas till att
landskapsstyrelsen år 1980 avtalade med kommunen om att ta på sig ansvaret
för renoveringen av fastigheten. Utskottet konstaterar att ifrågavarande avtal
de facto slöts år 1991.

ÄRENDETS BEHANDLING
Lagtinget har den 2 januari 1994 inbegärt finansutskottets yttrande över framställningen.

Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Roger Nordlund, finanschefen
Dan E.Eriksson, t.f. avdelningschefen Per Ekström samt ordföranden Peter Winqvist för
dels kulturnämnden, dels näringsnämnden i Eckerö kommun.

I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Magnus Lundberg, vice
ordföranden Tuominen samt ledamöterna Bengtz, Gunnar Lundberg och Sjölund

UTSK01TETS FÖRSLAG
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

-3att Lagtinget godkänner landskapsstyrelsens förslag till andra
tilläggsbudget för landskapet Åland
för år 1994 samt
att Lagtinget bemyndigar landskapsstyrelsen att som gåva överlåta
lägenheten Lassas-Långnäs RNr
10:8, Kyrkoby by, Eckerö kommun
till Lassas-Långnäs föreningen
Kyrkoby.
Mariehamn den 5 januari 1995
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