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l<'INANSUTSKOTTETS betänkande N: o 12; 

i anledning av Ålands Le.ndskapsnämnds 

framställning till Ålands Landsting 

angående landskapets inkomst- och ut

giftsstat rör år 1923. 

La
ndst

inget har till Finansutskottet i avseende å beredning remit

terat Landskapsnämndens förberörda framställning, rörande särskilda 

ändringar i det av Utskottet tidigare utarbetade förslaget till in

komst- och utgiftsstat för år 1923. 

I anledning härav har Utskottet, som i ärendet alloredan avgivit 

sitt betänkande N:o 2, med fäst avseende å särskilda, vid landskaps

förvaltningens hand.haivande numera till synes komna omständigheter även

som å möjligheten att vid denna tidpunkt prestera noggrannare kalkyler, 

till förnyad behandling förehaft berörda inkomst- och utgiftsstat i 

dess helhet. 

In korn t te t n ten. 

Första Avdelningen. 

I kap. 1 mom. Beräknat överskott från år 1922 Fmk 96.000:-. 

Med stöd av 27 §iden av Landstinget antagna lagen om landskapet 

Ålands förvaltning och i anslutning till Landskapsnämndens förslag har 

d av den av Landskapsnämnden föreställda utredUtskottet, med beakta.n e 

ningen, här upptagit ifrågavarande belopp. 

Andra Avdelningen. 

I kap. Personella skatter. 

l mom. Mantalspenningar, Fmk 50.000:-. 

Skäl tili ändring i utskottets tidiga~e gjorda kalkyl föreligger 

ej. 

II kap. När~ngsskatter. 

l mom. Lanthandlareavgifter, Fmk 5000>-, 

t ··nnu icke slutbehandlat Landskapsnämndens för-
Enär Landstinge a · 

slag till ~örhöjning av 
lanthandlareavgiften och ovisst är, huruvida 

Ul s kottet icke ansett sig kunn~ att godkännas, har 
sagda förslag kolTl1Tler 

.. dens framställning om förhöjning av momentetL 
biträda Landskapsnamn 

1lutsumma, 



.. 2 .. 

2 mom. Apotekareavgifter och 
1/37 

Ö"t'iga näringsskatter, Fmk 2,000:-. Utskottet har ansett 

'att berörda Skatter, vilka 1 det tidigare 
örslaget upptagits under k 

8 
ilda moment, kunna i anseende till sitt 

•inga belopp, sammanföras under ett 

och samma moment. I stöd av erhåll
na uppgifter har Utskottet höjt den 

påräknade inkomsten till 2.000 mark. III kap• 
-Nö.iesskatt. 

Stämpelavgift å 
inträdesbiljetter till offentliga nöjen, Fmk 35000:-

om
st

ä
nd

igheter, Vilka tilläventyrs kunde betinga nedsättning av i

frågavarande belopp, hava icke kommit till Utskottets kännedom. 

I kap, 
Tredje Avdelningen. 

Grundskatt. 

1 mom. Halva beloppet av jordskatterna, Fmk 125.000:-. 

Sedan medelmarkegångsprisen å spannmål och havre numera äro kända, 

har Utskottet ansett sig kunna höja sin tidigare gjorda kalkyl med 

25.000 mark. Enligt uppgift komme andelen i ordinarie räntan att upp

gå i runt tal till 100.000 mark, i kronotionden till cirka 21.000 mark 

samt i bro- och skallfogdekapparna till omkring 4.000 mark. 

2 mom. Prisskillnad i räntespannmål, Fmk 75.000:-. 

utskottet hänvisar beträffande denna post till sitt uttalande i 

b e tänkandet N:o 2. 

Fjärde Avdelningen. 

I kap. Inkomst från jordegendomar och fiskerier. 

boställen och fiskerier, Fmk 100.000:-. 1 mom. Arrenden av 

Utskottet har sig bekant, att en stor del av b_ ·erörda Alldenstund 
0 enligt markegångspris, har Utskottet med arrenden utgå i spannmal kän-

, nedgång sedan föregående år, an-nedom om markegångsprisets betydliga 

20 _000 mark, å det tidigare föreslagna belopsett en avprutning,stor 

~et nödvändig. 

Femte Avdelninge n. 

I 1cap. 
för anlitande av landskapets inrättAvgifter 

cl.ar 

ningar • 

editionsavgifter, Fmk 1.000 : -. 
Lösen och exp . 

1 mom. ··mndens förnlag, vilket 
Omfattar Landskapsna utskottet 

vunnen erfarenhet. sig å hittills 

givetvis gru.n-

bleve på grund 
Totala . inmomstbeloppet 

a v ovan föreslagna ändri!'ga:-:-

· ~~g • 000 mark, 



!!,__tgiftsst a t 

E.'._ör sta Huvudtiteln. I kap. 

Landstingskostnader. 1 mom. Landstingsmedlern-

lf'/0 

en. 

.. u .. arnas .,.,.,VOd = en och resekostnader Fmk 100.000 I sitt betänkande N:o 2 har 
Utskottet framhållit, hurusom Landstingets uppgifter särskilt under 

de f" orsta åren bleve många och tidsödan-de, i anledning varav en f t· 
yr 10 dagar lång sessionstid instundande år vore sannolik. Jämte det Ut 
skottet förutsatte möjligheten av att landstingsmännens dagsarvode bl 

eve förhöjt till 75 mark samt att landstin-gets sessionsperioder bleve 
trenne, beräknade Utskottet till landstings mannaarvoden en utgift stor 90 .ooo mark, vari jämväl ingick kostnader för utskotts_sarnmantra_·den, samt t1·11 ersa"ttning för resekostnader ett 

belopp av 9 .ooo mark. Efter utjämning av momentets slutsumma med 1.000 
ma.Pk, ansåg Utskottet en sunnna, stor 100.000 mark böra under ifrågava-rande moment upptagas •. 

Om ock Landskapsnämndens förslag rörande minskning av antalet lands 
tingsmän komme att bliva av Landstinget godkänt kunde likväl, enär nu
varande landstingsmän äro valda på tre år, en sådan ändring enligt Ut· 
skottets mening genomföras först efter det dessas mandat utgått. Då 
vid sådant förhållande landstingskostnaderna för år 1923 ej häller kunr. 
na nedbringas, vidhåller Utskottet sitt tidigare gjorda, nyssrelatera
de förslag. 

2 mom. Allmänna landstingskostnader, (förslagsanslag) Fmk 57.000:- , 
utskottet har kalkylerat med följande utgifter: lökalhyra och vakt-

.. d 10 000 mark utskottssekret er·are 8,000 mark, sekreterare mastarearvo e • , 

15 000 mark renskrivning 5 .000 mark, tryckningskost-och stenografer , , . . 

mark' l'nköp av kansliförnödentet er nader 10.000 4.000 mark, r epresen-

aot Landstingets ord.förande och för oförutsedda utgifter tationsmedel 

5 .ooo marL summa 57 .ooo mark. 
' sessionssal, Fin.!< 45.000:-·. 3 mom. Inredning av Landstinge"l,S 

r anslutning till 
·· ndens f et slag har Utskottet här LandskapDnam . 

fci, · n-y s s:iäll'.nda ändamål observe -l·nnevarande års budge t uppt agit det i 
. . cke 1.- c·111·ti t ':. ill am.·ändn:.ng utar. u-> ver k01. 1 · · · rade anslag , som i själva 

, A·Jd I kap . 1 rrtom. o l923 under• · balanser as till ar:-



II kap. YJ/1 
l mom. Landskapsförvaltningen. Landskapsnärnnden 

• avlöningar l Lantråd , 

l sekreterare och kamrerare 
arvode 48,000 mn~k 

Il Utskottet hänvisar betr"fr 40.QQQ Il 88,000 mark, · · a ande Lantrådeta arvode till sin till 
Landstinget riktade Skrivelse N· 

1 ,0 l. 2 mom. Ledamöternas 1 
Landskapsnärnnden arvoden och resekostnader Fmk 27.000:-. 

Utskottet har- så::lom förut beräknat ledamöternas antal till fyra 
och deras dagaar\•cde till 75 mark. Under förutsättning att antalet da
gar, varunder Näm.'1de:. kom.'Tler att sammanträda, stiger till cirka 40,ble
\'e ifrågavarande utgift 12 .ooo mark, I anslutning till Landskapsnämn
dens förslag har Utskottet till detta moment överfört det enligt betän
:.Candet N:o 2 under sjunde momentet upptagne., för ersättande av ledamö
ternas i Landskaps nämnden och dess t jänsi:.err.äns resekostnader avsedda 
anslaget, vilket Nämnden anser kunna redur.e>'as till 15 .ooo mark. Momentets slutsumma blir 1rid sådant förhållan~e 27 .000 mark. 

3 mom. Diverse utgifter: 

Frr.l~ 12 , 000: -
Till renskrivning 

Vaktmästare arvode Il 3,600:- Fmk 15.600 : -
Enär Lands apsnamn k .. den ordnat sin vaktmästares avlöning sålunda, 

. .. b '"r endast 3 . 600 mark, kan momentets 
att denne i årlig penninglon upp a 

15,600 mark emot de av Utskottet tidigare 
slutsumma nedbringas till 

:rnlkylerade 18,000 mark, 
. lh J. ämte värme och lyse F'nk 15. 000: - . 4 mom. Loka yra 

· k 
1 anslutning försle.g •Jorde anslaget mins as 

till Landskapsnämr,dens 
0 de belopp. ·.:, ill ifraga•,aran 

Fmk 20.000:-. 5 mom, Expe nsmede 
1 

• , Fmlc 10. 000: - • 6 mom, Landskapsnämndens dispositionsmed8i, 

bägge moment Beträffande dessa 
• k ttet till sitt hänvisa:.' ll vS O, - betän-

i(ande N: o 2 • 

7 mom, 

I sitt 

d · ng av För inre ni 

d N ·o 2 betänl~an e . 

tydda för ove.nan 

Lands v.:ap cinämn•: ,' r .s imbetslokal, Fmk 15.000:-. 

l .. o .. nskvärdhe ten av att t t utt s R" . har utsk')t. a 

• C er "' år. Enligt vad , l 1•,ird3 l::1S pa "' " ändarna •. 
2-i.' 

· e- ännu instundande 
kostnaderna dylika 

. g b ekant l{onuna , de anser anslaget s upp-
~tskottet har s1 t ~t fort 1ar an 

f .. r ut.skot V 

koat112::1 -

. 'das var o J.tt böra be str1 ' 



- 5 -

.agande nödvändigt. 

II kap• 

Särskilda anslag. 
l momo Revisionskostnader 'C'...,_ 

5 00
. 

> ..,. "lK • 0 • - • 
Utskottet hänvisar till sitt betänkande 

yV); 

N :o 2. 
2 mom. Ränta å lån (förslagsanslag) Fmk io.ooo:., 

Med fäst abseende därå, att några föreskrifter om tidpunkten, då de 

landskapet tillf~rsäkrade statsinkomsterna böra till landskapets myndig-

heter erläggas, hittills icke emanerat, har -utskottet förutsett eventu

aliteten att landskapet nödgas, i likhet med vad innevarande år varit 

fallet, upptaga ko:i:'t.t id.Jlån fö1" be~tridana.e av löpande utgifter J Möjligt 

är, att berörda inkomst.er tillfalla landskapet först långt inpå året se

aan det emotsedda överskottet från föregående_år redan är förbrukat. 

Med hänsyn härtill torde cva~mämnda anslag böra i utgiftsstaten uppta-

utskottet har velat fästa Landstingets uppmärksamhet vid berörda om

t,·~ändighet samt uttalar önskvärdheten av att Landskapsnämnden uppmanas 

J idtaga åtgärd, såvitt det visar sig nödvändigt, därhän, att överenskom-· 

:1else med statsverket rö~ande utbetalningen av landskapet tillförsäkra

ua statsinkomster ernås. 

disposition för understödandet av förbun-3 mom. Till Landstingets 

det"Folkhälsan", Fmk 15.000:-. 

landskapets befolkning s.å betydelsefulla I anseende till den för 

~ission ovannämnda förening har sig förelagd, vill Utskottet framhålla 

ett anslag för understöd.2.nde av dess verksamhet dnskvärdheten av att 

i budgeten upptages 

till Landstingets förfogande Fmk 60,000:-. För kulturändamål, 

4 mom. d pp~ifter vara befrämjandet av Landstingets huvu u u 

Inseende en av velat i budgeten upptaga 
;_andskapets kulturella h r U"-skottet förkovran a v 

f ör berörda ända.mål, dispon6ra Landstinget skulle Jtt anslag, vilket t edda 
-t · on för oföru s andstingets disposi i 

5 mom. Till L • • itt före liggande 
.. ndamäl För nyssnämnda. a å terstar' s av 

~odkännes, 6.400 mark. 

behov 1'7 mk 6. 400 

budgetförslag 

. likhet med 
.. - , n å av den sistnämnda an-La nclska? sna ,n. __ te. n • . 

Ut skottet har 1 

t '-' "' it anslag l~o··rda sk~l icke upp =b · lsc 
.... sj ä lvstyre 

V ilka genom lagen om •··Jpgifter, 

de t av de förvaltningsför oml,änderhavan 

för Åland överförts på 
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1e.ndskapet, Och ej heller såsom inkomst observerat det bidrag statsverket jämlikt sagda lag vore Skyldigt att till landskapet delgiva fördessa förvaltningsgrenars handhavande• Utskottet biträder Landskapsnämndens uppf attn,ing, att densamma borde uppgöra och till Landstinget in.kOrmna med för"1ag till tilläggsbudget så snart den ekonomiska grunden för ovanberörda förvaltningsuppgifters övertagande blivit klargjord. I stöd av ~ad ovan anförts får Utskottet vördsamt föreslå, 

Mariehamn, 

att bilagda förslag till inkomst
och utgiftsstat för landskapet Åland 
under år 1~23 av Landstinget godkännes; 
samt 

att Landskapsnämnden uppmanas att, 
efter det den, i lagen om självat yrel• 
se förutsatta delegation, som äger be

t'll handha
räkna statsverkets bidrag 1 

J·a··m11kt åberopade lag 
vande av olika, 

· .. rförda för-
å självstyrelseorganen ove 

1 t f"rt sitt uppdrag 
valtningsgrenar, s u o 

i k. grunden för 
och i fall den ekonoms a 

. omhänder-
dessa förvaltningsuppgifters 
tagande genom delegationens arbete bli• 

. kl rlagd till Landstinget inkomma vit - a ' 

nödigbefunnen till -
med förslag till 

· läggsbudget • 

novembe r : 922 • den 29 

t ts vägnar: på Finansutskot e 

Anders Forsberg 

J • Blornroos K. 

A. Th• Karlsson 

Matts Jansson 

-.,-:&.rlsson • Aug. 



vvV Försla till inkomststat r· -------------------------~ör landaka et Åland under år 1923. -----~----------------------------K~~~ __ M_o_m_. _____ _ 
.--. ____ - ------

I 

I 

II 

III 

I 

1 

l 

1 
2 

l 

I 

I 

Mk • pi. 

överskott 

E'._örsta Avdelningen. 
överskott av töregående åra behållning. från Är 1922 

l 
2 

1 

1 

l Avd. I kap. 96.000:-

Andra Avdelningen. 
Statsinkomster, vilka jämlikt 21 § gen av den 6 maj 1920, om självstyrelse Aland, tillfalla landskapet. 

Ma~talspenningar Personella skatter 
I kap. 50.000:-. 

Närings skatter Lanthandlare avgifter Apotekareavgi~t och övriga näringsskatter III kap, ?.000:-. 

1 La
för 

Nöjesskatter Stämpelavgift å intradesbi1jetter till offentliga nöjen 
III kap. 35.000:-. 2 Avd. 92.ooo=-. 

Tredje Avdelningen. 
Statsinkornster, vilka jämlikt 4 §i . Lagen av den 11 augusti 1923, innehållande särskilda stadganden rörande landskapet Ålands befolkning, komma att tilltalla landskapet. 

Grundskatt. Halva beloppet av jordskat~erna Prisskillnad i räntespannmal I kap. 200.000:-
3 Avd. 200 .000 ; -

Fj ärde Avdelningen. 
Inkomst av statens jo:.de~endom, 23 § 5 ' ä lvstyrelse for .'I.land. . . i lagen om Jf. o ··ordeo-endrn·.1ar och fiskerier._ Inkomst ran J c . --- - --av bosf. a.11en och risker ier Arrenden 
I kap. 100 .o~o :_ -
4 Avd. 100.ouo -. 

Fernte Avdeln_ingen, 

. fter för anlit~~-_ay P. V g_i_. ___ .. -··· .. --- -inrä t·t·i~~E-.f.2·.t · 
-- --- ·-e,.xped1tions avgifter Lösen och o I kap. 1.00 :: 5 Avd. 1.000 .. 

1 .:,.ndsk2.JetJ_ 

summa 

96.000 -

50.000 -

5~000 
2.000 -

35.000 -

125,000 -
75.000 -

100.000 -

1.000 -

489.000:-
-------------------



F~:~:~~-::::_~:~:::sstat för le.ndskap~t Åland under år 1923. 
- -----------------------------------------

KaP. Mom. 

Mk pi 

I 

II 

l 

2 
3 

l 

2 

Första Ruwdt1teln. 
Landstingskostnader. Landstingsmedlemmarnas arvoden och resekostnader 

( färslagsanslag) Allmänna landst_ingskostnader (förslagsanslag) 
Inredning av Landstingets sessionsrum 

I kap . 202.000:

Lancsk!lpsfö:,:,val tningen. Landskapsnärnnden, avlöningar: l Lantråd; arvode 48. 000 : -l sekreterare och kamrerare 11 40.000:-Ledamöternas i Larldskapsnämndens ar~oden och resekostna~er 
3 Diverse utgifter: 

Renskrivning 12 . ooo:-

III 

4 
5 
6 
'7 

l 
2 
3 

4 
~ 

1 Vaktmästare, ar-vode förutom värme och lyse 3.600:-
Lokalhyra jämte värme och lyse Expensmede; . ositionsmedel 
Le.ndskapsnamndens disp .. mnd.ens ämbetslokal 
Inredning av Landska.psna 

. Il kap. 190,600:
Särskilda. anslag, 

96- 400:III k8.P• 4e9.ooo:l R, T• 

100·.ooo -
57,000 -
45.000 -

88,000 -

27,000 -

15,600 -

15,000 -
20 ~000 -
10.000 
15 . 000 -

5.000 -
10.000 -

15,000 -
e,O,GOO - - X' tf.fM'O .• $~ 

6,400· -

489.000 -summa ---------------------
)( 


