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NQ 27/1949 .• 

FINANS- och EKÖNOMIUTSKOTTETS betänkande NQ 

27/1949 med an l edning av Ålan ds lands,kapsnämnds 

framställning till Ålands lannsting med förslag 

.till tillägg -til.l ·ordinarie inkoms t ·- och utgifts-

staten för år 1949., (3E}/l949) • 

Med anledning av förenämnda framstä.llning får utskottet härmed vörd·.,. 

samt framhålla följ an.de: 

Utskottets beho.ndli_ng av-denna. .framställning ha.:r på grund av den be ... 

gränsade tid,,, som stått till buns, blivit helt summarisk. Det borae inte 

vara förenat med ·stora svårigheter för lnnn skapsnämnnen att överblicka 

a.e ·ssa poster någon vecka tidigare så att ut skottet kunde behandla för ..:. 

slaget mera ingående än vad nu varit fallet .• Som det nu varit, nödgas ut ... 

skottet beklaga 1 att ut skottets betänkande inte stöder sig på en grundlig 

bearbetning av förslaget• 

A, INKOMST .• ' · 

KAPITALINKOMSTER., 

Första avdelningen~ 

Utskottet har höjt låneposten att motsvara av utskottet föreslagen 

f örhöjning på utgiftssid an. 

B.,. UTGIFT, 

EGENTLIGA UTGIFTER. 

A.n'dra huvud tite ln. 

-Landskaps styr e lsen. 

U.tskott~t anser / a tt sedan numera ålandsde legationens i nställning 

til.l .lönefrågan blivit klarlagd , de avd elegationen godkända l önerna 

kunna u tbetalas från början o.v år 1949 med beaktande av ae ändrin g ar ;I. 

.statstjänstemännens 8.v'löning .som tillkommit 1uni1er året·-

Sjunne huvur'ltiteln. 

Kommunikationerna .. 

I t:riedj e kapitlet.,. sjökommunikationerna, före ,slår ut skottet at t ansla

get i 4 mom. "För trafikbåt för nordöstra skärgården" måtte ändras till 

re se l'vationsans l ag utan förändr i ng av be loppet-. Ifall land skap snämnden 

'icke under innevarQ.nde år hinner träffa överenskommelse angåen de båten s 

hygganr'le, behöver ae ssn medel icke upptagas i tilläggsbudge t .:nästa år,., 
om nnslaget ännras på detta sätt. 

Tian,de huvudtiteln. 

Diverse anslag. 

mUhder I kap_.,. har utskottet föreslagit ett tilläggsanslag under mom ~ 18 

för skärgårdsutredning.en om 30 .ooo mark på grund av den i utskottets be "* 

tänka nde angående ordinarie budgeten för 1950 omnämnda höjningen av d e..g---
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traktamentet för skärgårdskonunitt~ns medlemmar. Härav följer motsvarande 

nöjning av kapitlets och huvudyitelns slutsummor. 

KAPITALUTGIFTER.j 

Eifte huvuati te ln. 

Icke. inkomstbringande kapitalutgifter• 
i 

Under V kap. har landskapsnärnnaen upptagit ett anslag f'dr inkö~ av en 

ytterligare per·sonbil till vägavdelningen. Utsko~tet anser, att landskaps-. 

styrelsens bilpark borde förenhetligas så mycket som möjligt och hoppas 

att land skapsnämnden kommer att beakta r'detta vid nyförvärv. För närvara:nd 

:representera 1andskapets,personbilar, ambulansbilen i _Godby medräknad 

fyra olika märken, d.'i~s. lika många som bflarnas antal• 

De medel,. som t~llsvidare kommit till användn~ng på fruktkälla.rbygget 

1 Godby ba enligt µtskottets mening blivit väl anvä~aa~ men borde det urw 

sp:rungli&ei kostnadsförsJ,.aget föp bygget ha uppgjortts omsorgsfullare så 

att totaJ,kostnade11 redan-då närmelsevis hade kunnat oerä),ma.a. 

Med stöa av vaa s ålmv"a anförts får utskottet härmed vördsamt- föreslå, 

att Land~,t,inget måtte fast ställa lana skaps-

. r~~~§~l1§ 1:~f.~gr~)..~g-, _. ~~J~. t~i~~g:;:· t1;1 ll:·o~.4~~~P'~El . 1in .. 
" . . . . " 

~2'61~~'1'.' : ;_ qglf:n~ t~;i:G.t~~.t:Bt~~~ för å:J:' 1949 med fö lj an• 
de Y_~n,.qr·:kn.g~:~}'l 
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och bemyndiga land skapsnäJ:nnden att upptaga för 

dess utjämnande erforderliga lån, 

Mariehamn, den 29 november 1949. 
på finans- ~ch ekonomiutskottets ~vägnaro 

-:;#: il /(;/~ . 
K.A. Helin. 

~.~ 
---- o lf Sundman. 

r ärendets behandling ha del tagit ordföranden Helin samt ledamöterna 

Andersson, Bengtz, Häggblam och suppleanten Beckman. 
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