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LAGUTSK0 1~TETS

betänkande nr 12/1968-69
med anled1~ing av Alands landskapsstyrelses
Nr 12/1968-69.
fra.mst~Ulning till Ålands landsting med
förslag angående godkännande av överlåtelse
av Marieharnns fiskehamn till Mariehanms
stad. (7 /1968).
Med anledning av ovannämnda fraE1stä lln1-ng? varöver Landstinget inbegä rt utskottets utlåtande 9 får utsko tte t?' som inhämtat finansutskottets
yttrande i äre ndet ? vilket fogas vid d et"ta betäIL1cande 9 härmed vördsamt
anföra följande~
Utskottet finner den i punkt 2 av avtalet me llan landskapsstyre lsen
och Mar ieharJ.ns stad ingående bestiiErn1e ls en i cke tillfredsställande.
Det synes utskottet nödvändigt att ian.dskapet bibehå ller kontrollen av
att fiskehanmen utnyttjas för sitt tindm~1å l under hela perioden om 25 å r
från hamnens färdigställande 9 såvitt t man i dag kan överblicka framtiden.
Givetvis kan dock oförutsedda oms tä:ncUgheter medföra 9 att havsfisket i
Östersjön mister sin be tydelse 9 åtminstone för de å ländska fiskarna. Då
detta likväl nu förefaller osannolikt , . a;u;s'f? r utskottet 9 att underhandlingar borde föras mellan landskapsstyrelsen och 1'1 ariehanms stad i syfte
att formellt dels tillförsäkra landskapets .±:iskare en fiskehamn i Marieh rurmi så l ä nge behov därav föreligger under den på gå ende 25-å rsperio den;
dels också dä refter s ä kerställa haEmens bibehå llande för detta ä ndamål,
om rimliga ekonomiskafilrutsä ttningar dä rför föreligger. På grund h ä rav
bo rde enligt utsko ttets åsik t framstä llningen i denna form avböjas.
Med h ä nvisning till det ovan an:förda får utskottet vördsamt föresl å,
att Landstinget måtte hemställa om en
utredning, huruvid a fiskehamnens bibehållande för ~ itt nuvarande ändamål under en l ängnu avtalats mellan staden o ch
ä r E1Ö j ligt.
Mar iehamn 1 den 28 nove
På
vägnar~

Närvarande i utsko ttet~ ordföranden Nils Dahlrna~ viceordföranden
Eliel Persson Saiilt ledamöt e rna Bertel Boman 9 Karl Sund blom och Edw.
Östling .
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Till Lagutskottet.

Med anledning av lagutskottets skrivelse av den 6 mars 1968 med
anhållan om finansutskottets yttrande över landskapsstyrelsens
framställning till Ålands landsting med förslag angående godkännande av överlåtelse av Mariehamns fiskehamn till Mariehamns stad
(7/1968) har finansutskottet härmed äran framhålla följande:
I landstingets framställning till Ålandsdelegationen med anhållan om extraordinare anslag för anläggande av en fiskehamn i Mariehamn framhölls att Mariehamns stad skulle övertaga administratian av den då planerade fiskehamnen. Det föreliggande framställning närslutna avtalet synes därför helt överensstämma med de
villkor som förutsattes, då landstinget utverkade extraordinarie
anslag för anläggandet av hamnen. På grund härav får finansutskottet för sin del framhålla, att utskottet intet har att påminna mot
landskapsstyrelsens nu föreliggande framställning.
Mariehamn, den 16 mars 1968.
Pä finansutskotte

vägnar:

ordförande.

\~~4
Sune Carlsson
sekreterare.

