
NQ 26/1948. 

10)J 
FINANS- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande 

NQ 26/1948 med anledning av .Ålands land

skapsnämnds framställning till Ålands landsting 

med förslag ti 11 inkomst- och utgiftsstat för 

landskapets vederlagsmedel under år 1949. 

Med anledning av förenämnda framställning får utskottet härI!fl d vär' d.-. 

samt framhålla följ ~mde ' 
Utskottet hPr över framställningen infornrqt utl2'tanae av Landstingets

1 

kulturutskott, vars utlåtande här bifogas. Utskottet h2r liksom kultur

utskottet ansett .. landskapsnämndens förslag innebära den lämpligaste för

delningen av vederlagsmedlen. Likväl har utskottet ansett skäl att före

slå den ändringen, att anslaget i I:lO, S.F.S. Ålandsdistrikt, skulle 

strykf'.s och dessq medel, 10.000 mk, överflyttas till anslaget IV:4 då 

dettR l'tnslri~ enligt utskottets mening är sn litet, Att det inte ke.n möj .... 

liggöra någon stor hjälp åt över~nsträngda husmödrar. Samfundet Finaand

Sovjetunionen skulle sålimda bli utan anslag ur vederlagsmedlen,, vilket 

utskottet anser sig kunna, föreslå, då anslag för detta samfund ingår i 

landskapets ordinarie inkomst- och.utgiftsstat, 

Med stöd av vad sålunda framhållits får utskottet härmed vördsamt 

föreslå,, 
I 

att bs.ndstinget måtte antaga lend skapsnämndens I 

förslag till inkomst- och utgiftsstat för landskapet 

vederlagsns de 1 under år 1949, dock med den ändringen 

att på utgiftssidan,anslaget l kap. 10 mom. strykes 

och ans.ln.get IV knp. 4 mom. höjes med 10.000 mk 
SPmt fl 8.r"lv f()rqnlef)C!Fi '=i,nr'lrin~t:1r i kapi telsummerna. 

Mariehamn, den 25 november 1948. 

På finans~ och ekonomiutskottets vägnar' 

-~9.~ 
.Peul E. Pa uls on. 

I ärendets behandling ha del tagit: ordföranden Pcu lson,, viceordfär' an

den Blomroos samt ledamöterna Bertell,, Albert JQnsson och Manselin. 

I 

I 



1oa4 
Utlåtande från kulturutskottet till finans- och ekonomiutskottet med 

anledning av landskapsnämndens framställning (NQ 36/1948) till Ålands 

landsting med.förslag till inkomst- och utgiftsstat för vederlagsmedlen 

under år 1949. 

Med anledning av förenämnda framställan får kulturutskottet vördsamt 

framhål la följ ande: 
Utskottet vill först erin~a om att detsamma i sitt b~tänkande NQ 2/1948 

preliminärt föreslagit en fördelningsgrund för ifrågavarande vederlags
mede l under år 1949 på basen av respektive petiti~~er, som under senaste 

vintersession inlämnats till landstinget. Denna grund godkändes av landsw 

tinget oförändrad för att av landskapsnämnden beaktas via uppgörandet av 
vederlagsbudgeten för sagda år. 

I motiveringen i sin framställnn framhåller lane.sknpsnämnden, att den 

icke hEJlt kunnat f'öljn kulturutskottets rekommendRtioner utan fä" sökt 
avväga de i pe ti tion8rn1:1. q,~k"'c'le Ans lei~en i förhå11A nne. ti 11 qnr'l ra kul

turella behov, som enligt landskapsnämndens uppfattning 1 likhet med ti
digare äro värda att tillgodoses men som icke genom inlämnade pEJtitioner 

111 Elgkomm1.ta • . . • 

Utskottet finner, att detta förfaringssätt i princip är riktigt, ty 

härigenom komma de kulturella behoven inom landskapet att bli mera mång-
; 

sidigt tillgoaosedda Dock anser utskottet, att oe i petitionsform äskade 

nnslagen genom nen sRnktion, dessa redan vunnit genom lancstingets be
slut, borde tillerkännas en viss prioritetsrätt, vilket icke hindrQr, att 1 

en justering av dessa anslag kan tänkas komma ifråga vid den slutliga 

fördelningen av vederlagsmedlan för året. 
Utskottet konstaterar:, att det förelogca förslaget uppgjorts efter 

sådan0 principer, som av utskottet kan omfnttas och att de olika anslags
posterna avvägts enligt syhpunkter, som av utskottet även kan accepteras, 
varför detsamm~ vördsamt föreslår, 

att föreliggande av l&ndsknpsnämnden uppgjorda 

förslag till inkomst- och utgiftsstat för veder

logsmedle~ undEJr år 1949 måtte av Landstinget 
p;onkä.Mn~ s.. > 

MariehAmn ren 24 novem 1948. 

På nnr: 

Närvarande1 L. Mattsson, 
son• 

f,J . 
Jan ~:tk Eriks son. 

sson och J~n Erik Eriks-


