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FINANSUTSKOTTETS betänkande nr Sa/197172 ~ed anledning av Ålands landskapsstyrelFramst. nr 8/1972.
ses framställning till Ålands landsting
med förslag till första tillägg till ordinarie årsstaten för landskapet Åland under
år 1972.
Sedan landstinget icke oförändrat godkänt finansutskottets i betänkandet nr 8/1971-72 överlämnade förslag och landstinget på grund härav återremitterat ärendet till utskottet, får utskottet härmed vördsamt anföra följande:

-

6

Ht.V~11.

Till landskapsstyrelsens disposition för näringarnas främjande.
Ltm Karl Sundbloms finansmotion.
I klämmen till sin motion nr 10/1971-72 har ltm Karl
Sundblom föreslagit att i första tilläggsbudgeten skulle
upptagas ett reservationsanslag om 50.000 mark för att
landskapsstyrelsen genom lämpligbefunna åtgärder kunde
inleda försöksverksamhet med olika slag av fiskförädling.
På grund av detta ordval kan utskottet icke uppfatta
motionen på annat sätt än att motionären därmed avsåg
att landskapet i egen regi skulle bedriva Gen tilltänkta
försöksverksamheten.
Men eftersom ltm Sundblom genom sitt ändringsförslag
numera frångått motionen till den delen och istället
föreslagit att landskapet 11 på lämpligt sätt" direkt borde
understöda (understr. utskottets) försöksverksamhet med
fiskförädling har han uppenbarligen nu i ärendet intagit
en ändrad ståndpunkt, vilken sådan den kommer till uttryck
i det av landstinget antagna nya förslaget i sak motsvarar
utskottets. Skillnaden ligger enligt utskottets mening
blott däri, att landstinget utöver vad utskottet direkt
föreslagit hemställer om att landskapsstyrelsen om disponibla medel icke visar sig tillräckliga skulle i tilläggsbudget föreslå nödiga anslag.
Emedan enligt vad utskottet erfarit redan tillgängliga
anslag är tillräckliga och eftersom tidigare års anslag
icke helt utnyttjats, hade utskottet icke funnit anledning
till att föreslå en uttrycklig sådan hemställan? utan
ansett det tillfyllest föreslå att landskapet på allt
tillgängligt sätt borde stöda fiskförädlingsanläggningar
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i skärgården. Utskottet avså g också härmed, att landskaps~
styrelsen, ifall det visar sig nödvändigt, skulle förelägga landstinget förslag till nödiga tilläggsans lag
i ordinarie årsstaten.
Då det av Landstinget antagna ändringsförslaget s å lunda innebär endast ett förtydligande av utskottets förslag,
om ock icke enligt utskottets uppfattning behövligt, har
finansutskottet omfattat landstingets beslut och får därför
vördsamt föreslå
att Landstinget ville antaga motive r ingen till finansutskottets betä nkande
nr 8 /1971 -72 i enlighet med landstingets
beslut.
Mariehamn, den 21 april 1972.
På finansutsk ~ ts vä gnar:
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Folke Woivalin
ordförande
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.Sune Car lss
sekreterare
Nä rvarande i utskottet: ordföranden Folke Woivalin , viceordföranden Runar Wi len samt ledamöterna Elmer Jansson , Åke Barnberg och Knut
Mattsson.

