
1 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y r e 1-

ses framställning till Ålands landsting angå-

ende landskapets enskilda inkomster och utgif-

N:o 13/1952. ter på grund av nya självstyrelselagen. 

Genom den nya själ vstyrel,selagen, vilken trätt i kraft den 1 janu-

ari detta år, hava de-9.k.vederlagsmedlen, vilka från ingången av 1952 

skulle hava utgjort 1.800.000 mark, bortfallit. På grund härav har 

landskapsstyrelsen tillsvidare icke kunnat bevilja medel ur årets 

vederlagsmedelsbudget. 
I 

l andra sidan har den nya självstyrelselagen medfört att ägande-

~ätten till statens fasta egendom och byggnader pä land övergått 

till landskapet, med undantag för sådan egendom och byggnad, som vid 

lagens ikraftträdande användes eller reserverats för statens behov. 

Genom att avkastningen från denna till landskapet överlåtna egendom 

beräknas betydligt överstiga utgift.ernfi för samma egendom, torde sist-

nämnda förmån väl ersätta förlusten av vederlagsmedlen. 

Till följd a_v dessa ändringar kommer sålunda vederlagsmedelsbudge-

ten att falla bort, medan budgeten för . enskilda medel i framtiden 

blir avsevärt störreo 



-- · ,. 

Då den nya självstyrelselagen varit gällande s å kort t id, anse 

landskapsstyrelsen det dock icke vara ändamålsenligt att redan nu 

göra upp helt ny budget för enskilda medel. Emellertid anser land 

, skapsstyrelsen att den utgiftsstat i årets vederlag3medelsbudget, 

som landstinget antog senas,te höst, borde till sitt innehåll få s tå 

kvar detta år. För att giva sagda utgi~XEstat ree~l innebörd, bord 

den balanseras mot inkomster, som skclle ,ersätta de fr~ngångna ve de 

lagsmedlen. Då landskapsstyrel·sen räknar med att de enligt nya 
' 

självstyrelselagen tillkomna enskilda ink.omsterna kommer att översti 

ga de nytillkomna enskilda utgifterna så mycket, att överskottet 

täcker de i årets vederlagsmedelsbudget observerade utgifterna, f ör 

slå_r' landskapsstyrelsen att sagda överskott av censkilda medel f 'år 

vändas till att bestrida sistnämnda utgifter i vederlagsme delsbudget 

Dessutom kunde vid behov även den allmänna reserveringen i årets bu 

för epskilda medel användas. För den händelse att lånemedel tillfäl 

ligt, tiil dess ovannämnda överskott av enskilda medel kan utnytt jas 

skulle behövas, borde landskapsstyrelsen berä ttigas upptaga dylika 

kortfristiga lån. 

Vid årets slut skulle samtliga landskap~ts enskilda inkomster och 



• I utgifter sa:mmanf9ras i ett särskilt bokslut, och för nästa år skulle I 

I en gemensam budget för alla enskilda medel uppgöraso 

I anslutning till vad ovan framhållits får landskapsstyrelsen 

vördsamt föreslå 

å att Landstinget måtte bemyndiga land-

d e skapsstyrelsen att använda det i årets bud-

get för enskilda medel reserverade inkomst-

beloppet och de under detta år _på grund av 

nya självstyrelselagen inflytande nytillkom-

na enskilda inkomsterna för att bestrida de 

i årets vederlagsmedelsbudget observerade 

.n utgifterna och de under innevarande år ny-

t tillkomna enskilda utgifterna; samt 

att Landstinget måtte bemyndiga land-

[l skapsstyrelsen att upptaga möjligen erfor-

derliga kortfristiga lån för bestridande av 

ovannämnda utgifter. 

:Mariehamn den 20 februari 1952. 
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