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FINANSUTSKOTTETS betäilk:ande m 17/i951 med 

·anledning av Ålands landskapsnäinnds framställ

ning till Ålands landsting med förslag till 

inkomst- och utgiftsstat för landskapets en

skilda medel under år 1952. (29/1951) 

Med anledning av förenämnda framställning får utskottet härmed 

vördsamt framhålla följande: 

Utskottet omfattar för sin del landskapsnämndens förslag och 

den av landskapsnämnden anförda motiveringen Då utskottet i sam-. 
band med behandlingen av förslaget till ordinarie inkomst- och 

I . 

I I , 

utgiftsstat för landskapet under år 1952 föreslog, att . anslaget för i 

I I 
jordinlösen enligt _gar?ntilagens 5 §skulle strykas.ur. ordinarie 

budgeten och överföras till . budgeten för landskapets enskilda medel, 

har utskottet :på utgif:tss;i.danhöj:t anslaget för jordinlösen med 

2.000.000 mark och på inkomstsidan upptagit ett moment för lån till 

samma belopp. , Då det kan vara osäkert om landskapsnämnden kan för

sälja en fastighet under samma år som den blivit inlöst och löse-

summan betalad, anser utskottet detta lämpligare än a tt momentet 
. 

skulle avse försäljningssumman för inlösta fastigheter. Att ut-

giftssumman sammanförts med de från försäljningen av Sällens reser-

verade medlen innebär givetvis inte att den tidigare omtalade fonde

ringen av dessa medel skulle upphöra. Dessa medel borde insättas på 

särskild löpande räkning. 

På grund av vad sålunda anförts får utskottet härmed vördsamt 

föreslå, 

att Landstinget måtte antaga nedanståe~de 

förslag .till i,nkomst- och utgiftsstat för land

skapets enskilda medel under år 1952 samt be

myn,diga landskapsn.ämnden att upptaga för dess 

utjämnande erforderliga lån. 
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F ö r s 1 a g 

till 

L . , 

inkomst- och utgiftsstat för landskapets enskilda medel under år 

1952. 

=========================================~========================~ 
Lqndsk~ps- Finans-

I nämndens utskottets 

INKOMSTER. 
förslag. förslag. 

1. Beräknad behållning från tidigare år 1.380.000:-

2. Reserverade medel för jordinlösen 

enligt§ 5 i garantilagen••••••••••••••• 891.215 : -

3. Landskapsskatt 1952'·•••••••••••••••••• 950.000:-

4. Avgifter för jaktkort ••••••••••••••••• 100.000:-

5. Räntor ........••.... • ..•••••..•...•••. 1.000:-

6. Mn •••• : •••••••••••••••••••••••••••••• 2.000.000: -

Summa inkomster mk 2.431.000:- 4.431.000: -
===============.============================= 

UTGIFTER • . 
1. För jaktvårdens främjande (förslags-

anslag) ........•.......••••..•.... 

2. Ålands Ungdomsförbund••••••••••••••• 

3. För rättshjälp åt inom landskapet bo-

satta mindre bemedlade personer med 

åländsk hemortsrätt ••••••••••••••• , 

4. Mn åt småbrukarsammanslutningar och 

maskinstationer för msskinanskaf~-

Ili.ll~ ••••••••••••••••••••••••••••• 

5. För jordinlösen enligt § 5 i garanti-

100.000:-

80.000:-

60.000:-

600.000:-

lagen .............•.............. 891.215:- 2.891.215:-_ 

6. Reservera de övriga m~e~d~e~l:-!·~·~·~·~·~·~·~·!...!..·~·~·~~~6~9~9~·~7~8~5~=~-:;._~-------------

Swnma utgifter mk 2.431.000:- 4.431.000 :-_ --=====================================~~~~--

·, 

- " ... '"·';,_·:;.Si. . '7. I ··- ··· ;;.i.:"" ._.·... . . ·• 
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. . . l~f.•'t <: . 
Mariehamn ·deri 29 november 1951. 

På finansutskottets vägnar: 

;I !/,Jf~ 
K.A. Helin. /l 

(.~~ 
Rolf Sundmane 

I ärendets behandling ha deltagit: ordföranden Helin , viceord-

f öranden Bengtz samt ledamöterna Andersson, Häggblom och 

Mattsson. 
Lennart 
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