
m 4/1951. 

FINANS- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande m 
4/1~51 med anledning av Ålands landskapsnämnds 

framställning till Ålands landsting med förslag 

till tillägg till ordinarie ib.komst- och utgifts

staten för landskapet Åland under år 1950. (14/ 

1951) 

Me·d anledning av förenämnda framställning får utskottet härmed 

vördsamt framhålla följande: 

Den sista tilläggsbudgeten för 1950 omf'attar huvudsakligen ut

jämningsposter i sådana fall där landskapsnämnden varit tvungen 

att överskrida tidigare beviljade anslag. Då dessa överskridanden 

dels bero på att utgifterna varit på lag grundade, såsom där de 

varit en följd av förhöjda löner och understöd, dels på nödvändiga 

utgifter av annat slag, har utskottet inte ansett sig ha anledning 

att göra några påminnelser. 

Tilläggsanslagen för f olkskblorna, som utgöra den största delen 

av tilläggsbudgetens slutsumma, anser utskottet nödvändiga för att 

möjliggöra nybyggnader och tillbyggnader på sådana orter, där 

folkskolorna inte genom kriget kunde försättas i tidsenligt skick· 

I ett flertal fall var det fråga om nybyggnad redan före kriget, 

men måste företagen av kända .orsaker uppskjutas på obestämd tid. 

Mycket återstår ännu att göra, innan skäliga krav på landskapets 

folkskolbyggnader kunna anses tillgodosedda. Då genom lagändringen 

under senaste år, varom talas i landskapsnämndens framställning, 

byggnadstillstånd erfordras för dessa byggnadsf öretag och sådant 
, 

tillstånd kan givas endast i mån av anvisade anslag, anser utskot-

tet att dessa utgiftsposter äro motiverade, isynnerhet som jäm-

väl i riket beviljats betydligt större belopp under år 1950 än 

som anvisats i anslag, såsom framgår av landskapsnämndens fram-

ställning. 



På grund av vad sålunda anförts får utskottet härmed vörda 

föreslå, 

att Landstinget måtte fastställa landskaps 

dens förslag tiil tillägg till ordinarie in.ko 

och utgiftsstaten för landskapet Åland under 

1950 oförändrat samt bemyndiga landskapsnämnd 

att upptaga för dess utjämnande erforderliga 

Mariehamn, den 24 februari 1951. 

På finans- och ekonomiutskottets vägnar: 

$1.1. tl~. 
K. A. Helin. 

( Il~ v -tiV'~ 
- -· Rolf Sundman. 

I 

I ärendets behandling ha deltagit:ordföranden Helin, viceo 

föranden Bengtz, ledamöterna Lennart Mattsson, Andersson och 

suppleanten Beckman. 


