
Finansutskottets r" betänkande n:o 3 orande inkomst- , l och utgiftsstat för andska.pet Ål 
and under år 192&, 

Utskottet har Vid u . 
PPgörande av f " olika. slagen av inkomst oreliggo.nde förslag indelat de er ovh ut gifter t .. k ndet ·· 

på sätt som finnes 
an e. over förslaget till l 

angi_vet i be ( 923 års ink hänvisas 1't>rty i detta avseende t . omst- och utgiftstto.t, och ill sagda bet.. k . _an ande. 
Inkomststo.ten, De i förslaget till ink . -omststat u t nats enligt från ·· PP o.gno. poSt erna ho.vo. beräk-Lanstyrelsen erh,11 
a na uppgifter angående uppdebiterin:_·. 

gen av ·nedannämnda. skatter und 
er detta år, På grund av lagen om själv-

styrelse för Åland samt den ännu 
icke stadfä5ta l o.gen angående särskil · 

da stadganden rörande landskapet Ål 
o.nd.8 befolkning eger landskapet r ät·~ att för sina behov använda inko t å ms erna fr n mo.nto.lspenningo.r, nar1ngs-skatter och nöjesskatter ävensom halva inkomsten av grundsko.tten. Frår. vilken tid berörda inkomster skola .tillfalla landskapet, därom t orde olika åsikter VS\_a.ra rådande i betraktnnd~ o.v o.tt självstyrelselagen, som enligt dess däri ingående stadgande trädde i kraft den 7 ma j 1920 , faktiskt börjat tillämpas först under förloppet av innevarande år och att landskapsstyrelsen kommer att vara i funktion enda.st unde~ senare halvåret. Då emellertid självstyrelselagen genom lo.gen av den 30 decem., ber 1921 och förordningarna av den 13 j ~nuo.ri 1922 bragts i verkställiE het och förbered :?..nde åtgärder från sagda tid börjat vidtaga s för l unds t · · 

1 · 1k •tgärder tillika. med verkställigheten av själv2. va.l en 
ingsvn en, vi a a 

. 
k ~ betydande kostnuder, så o.nser Utskottet, med 

naturligtvis kräft g::ms ,_ . 
d tt år då 1andskupsförvo.ltningen åtminstone 

hänsyn också därtill att e a , 
blir mycket arbetsdrygt och kosts 3.l11t, 

till en del, skall organiseras, 
h •11,., 8 ,, gd"' inko•aster för hela året oa" 

att landskapet nödvändigt bör er a "'" ,. ~ · 
kortade. 

särskilda stadganden rörande landskapet 
Enligt lagförslaget om 



r 
Alands befolkning h 

, a.t- l 
andska e 

skatten. Vad som bör, .. P t • x-ätt •t111 h 

.. .. hänföras t111 alva inkomsten a 
samma bor raknas end grundskatt v g~und-

. . . ast ox-a1 en och h 
nar1e X-änt . uruvida t1i1 skatterna, d.;,. 8 kr an e1

1 
den~ 

• enat i onde och b ei- om också de and 
nas till grundskatten ro och skal l'a Jo:rd. 

, tax-de v . lfogdekappa:r 
professor Hermansson ara tv1st1gt v· na, skola :räi 

hava utta.1 . • ld ett Privat 
at att samta1 1--

dina.rie räntan. Utskott > t111 Sl'tlndsk · ar 
et hax, .. atten hö 

. . aven Uti r endast or~ 
blott inkomsten från ordi Sitt inkomstfö 

nar1e räntan rsiag upptagit b 
uppmärksamhet Vid att k ' men Vill dock r·· t 

sa en kan · · as a Landsti 
anses tvist· ngets 

tydelselös, ty under inn ig. Ft-ågan ät- j 

. e\farande år h e helle:r be. 
notionde 42 .244. mk 88 1 

ar UPPdtibiterats 
1 

lanct k 
P , bro... och k . s apet: kro 

. . s allfogd k 
såsom prisskillnad å r"nt e appar7 ,330 mk 

63 1 a espannmål å P , samt 
's Vitt den hä' 

tionde och bro och ska.nr . nfö:r sig tn
1 

krono"'. 

ogdekapparna, cirka 108 ooo . 
Inmomsterna f l'ån n". • mk. 

OJesskatter, som enligt . 

sen under å:rets fem först • uppgift från Länsstyrei-
a manader Stigit t111 5 

för hela året beräknat till · · •617 mk, har Utskottet 
15 

' 617 
mk • För övr · t · 

andra inkomster ·· .. ig anser Utskottet, att 
- an ovanberorda icke är att • .. 

· .Parakna under innevarande år emedan några nya skatter ick kunn . 
e a utskrivas h • 

oc nagra inkomster av 
expeditioner knappast heller komma ifråga, 

Ut giftsstaten. 

Såsom utgifter har Utskottet endast observerat kostnaderna f ör 

Landstin~et och Landskapsnärnnden Några utgifter f " d r· . 
• or e örval tn1ngs-

uppg~fter, som · enligt själv.styrelselagen ankomma å landskapsmy~dighet er 

na , har Utskotte t icke ansett sig behöva uppt aga, dels emedan självs-t;y 

relseorganen under detta år icke t orde hinna sysselsätta sig med annat 

än l andskaps! örvaltningens organis&tion och sålunda icke komma o.tt öve1 

t aga någon del av ber örda uppgifter, dels emedan ovansagda inkomster 

endast komma att förslå till utgifterna för l andskapsmyndighet erna, Ui 

skottet anser för övrigt , att statsverket liksom f örut bör best r ida. ut• 

gifterna j ämväl för de f örvaltningsgr enar, som enligt självstyrelsel a

gen ankomma å s j ä lvstyrelseor ganen, och att det icke kan komma itr Rga , 

att l andskape t förskotterar medel till ·dess as bestridande , Innan l and

Skapets or gan övertager de av st atsmyndighet erna hittills omhänderhavdl 

vart i ll de är o berätt igade , borde man därför gr enar av f örvaltninge~ , 

ket i f örskott erlägger kostnaderna 
få klart besk~d om , att statsver · 



r 
vS1/ 

}1.ärför enligt samma grunder h oc till smnma b 
. 

el~p 
då man har säker uppgift hä~ .. om, ke.n ett som tidigare. Först fullständigt budgetf" 1 .. 

1a.ndskapsförvaltn1ngen upprättas. 
ors ag for Beträffande de 1 förslaget up ta .. ." tet framföra följande: . P gna sarskilda. i1>osterno. får Ut sko·:. 

\ 

I kapitlet. I momentet: Valornkostnader. 
För omkostnaderna för 1 

andstingsvalen har Länstyrelsen åt 
tro.lnämnden förskotterat ett belopp av 

20 ._
000 

mk. cen-II momentet: Landstingstnedlemmo.rn"s 
~ arvoden och resekostnader 

(förslagsanslag). 

utskottet har . med hänsyn till det stora organisationsa.rbetet, son; 
vid denna session föreligger Landstinget, beräknat seåsionstiden till 
50 dagar, och då landstingsmännens ~agsarvoden komma att utgå med 60 mlc l utgöra koat naderna härför 90.000 mk, varjämte Utskottet beräknat för 
utskottsmedlennnarna 3.000 mk i arvode för tiden, då Landstinget icke 
sammanträder. Enär Lnndstinget sannolikt kommer att sannnanträda underi 
fyra perioder he.r Utskottet beräknat resekostnaderna till m 12.000 mk. Slutsumma 105.000 mk. 

III momentet: Allmänna landstingskostnader (förslagsahslag), utskottet har kalkylerat med följande utgifter: lokalhyra (inkl. 
värme och lyse) 5 .000mk, sekreterare och stenografer 15 .ooo mk, utskott:· 
sekreterare 8.000 mk, vaktmästare 2.000 mk, renskrivnings- och tryck
ningskostnader 12.000 mk, inköp av kansliförnödenheter 3.000 _mk, tal
mannens representationsmedel samt för oförutsedda utgifter 5.000 mk. Momentets slutsumma 50.000 mk. IV momentet: Inredning av Landstingets sessionssal och kansli-rum (förslagsanslag). 

.. t f "l • ande utgifter: 15 st. bord 

Härtill har utskottet berakna O J 
· b. örk för två personer, a 1.000 

med stolar, eller pulpet er, s.v polerad J ' . 
2 st stolar och bord för sek 

mk 15.000 mk, talmannens kateder 3.000 mk, • 
· mk tolar för allmänhet en 2.000 mk, 

reteraren och stenograferna 2.000 • 8 

· till två kanslirum 15,000 rnk, t el e• 

diverse inredning 6.000 mk, möbler 
f on 2 .000. 

t .. mma 45.000 mk, 
Momentets slu sw,u, ...... 



I kapitlets alutsW11na 22 . YsS' . 0.000 mk~ 
.!_I kapitlet. 

~andsskapsförvaltni . I t t ngen. momen e : Landskapsnämnd 
ens avlöningar, Beträffande Lantrådets 

och Landskapsnämnd den får Utskottet hän · ens sekreterai,ee arvo. visa till motiven • 
1 betänko.nd t slaget till utgiftsstat för å · e n:o 2 rörande för .. . r 1923, Utskottet f" år 10.ntrådet 20.000 mk i lön be .. kn oresl sålunda för , ra at r·· • 

or 6 månader, samt för sekretera. ren,. som tillika bör tjänstgö~a 
1.1 som kamre . · 

samma tid. rare, likaså 20,000 mk för 

II momentet: Ledamöternas 1 l d , .. 
anslag). 

an SKapsnamnden arvoden( förslags• 

~tskottet anser att ledamöte b" . rna ora åt:njuta arvoden efter 75 m,. 
per dag, och beräknat antalet sammantr··d d 

. a es agar till 20, varför arvode, 
na för fyra ledamöter ·komma att stiga till 6.000 mk, 

III momentet: Vaktmäst · · o.re-ooch renskrivo.rearvoden, ( förslagsan-
slag). 

Utslcottet prövar utgifterna för en vaktmästar e och en r enskrivc, , 
ska under åte~stoden av innevarande år stiga till 7.000 mk, 

IV momentet: Lokalhyra med värme och lyse (förslagsansldg). 
Utgiften härför uppskattas till 6. 000 mk. 

V moment: Expensmedel (förslagsanslng) 

För_ inköp av kansliförnödenheter, däri inberäknat en skrivmaskj: 
srunt för tryckningskostnader m,m. anser Ut3kottet att 20.000 mk bör 
ställas till l andskapsnämndens dispos itio:1.. 

VI moment et: Landskapsnämndens dispositionsmedel (f örslngsnnslr : 
För anlit:mdi av extra biträden srunt till besrtidande av l :rntrl 

dets r epresentn.t ionskostno.der m.m. bor de 5.000 mk upp~ngus såsom di spo
sitionsmedel f ör att enligt nämnden beslut utanordnas, 

VII momentet: Resekost nader. 
I enlighet med t axa,som Landstinget äger bestärrnnn , bör l antrådet 

sekret er ar en och medlemmarna i l andskapsnämnden åtnjuta er sättning för 
r esekostnader, f ör n.nledda· uv tj änster esor, och_ har Utskottet f ört y upp·· 
t agit ett ansl ag av 8.000 mk för detta ändamål, 



VIIl momen~et: Inredning av landskapsnärnndens kansli. För a.nska.fto.nde o.v möbler till tjänstelokalen anser utskottet at 10 .ooo mk detta år borde upptagas i budgeten. 
II kapitlets slutsumma 102.000 mk. 

III kapitlet, 1 momentet: För oförutsedda behov (förslagsanslag), Enär inkomsterna kalkylerate. till 367.116 mk 41 pi och förest åen
de utgifter till 322.000 JTL~, återstår för ovansagdn ändamål 45.116 mk 41 pi• 

I stöd av ovansagda f år Utskot 
tet vö!'dsamt föreslå 
att bilagda försalg till inkomst · 
och utgiftsetat för l andskape t 
Åland av Lar,c.st inget godkännes _; att en fackmannau~.re :ining måttegenom 

huru·· 
Landstingets försorg å stadkor.,mas, vida ovanberörda kronotionde srunt brooch skallfogdekapporna böra hänföras 

· landskapet 
till den grundskatt, vari 

ft för bestridande 
s};call erhålla häl _· en 
av sina kostnader. 

Anders Forsberg 

K, J. Blomroos 

Th, Karlsson A· 

Matts Jansson 
Aug. Karlsson 

oscar Bomanson. 



isl 
Förslag t1·11 t 1ft t t · 

_ u g es a för landskapet Aland under år 192.J. 

;, ap. Mom. 

2. 

3. 
4. 

1. 

2. 

3~ 
4~ 
5~ 
6~ 
7~ 
8. 

1. 

Första kapitlet, 

Landstingskostnader. 

Valkostnader Landstingdmedlemmarnas arvoden och resekostnader(förslagsanslag). Alläänna lundstingskostnader (förslagsanslag) Inredning ~v kanslirum och sessionssal ( förslags anslag 
I kap. 220.000:-

Andra kapitlet. 

Landskapsförvaltningen. Landekapsnämnden, avlöningar l lantråd, arvode 6 mån. 20 , 000:-1 sekreterare och kamrerare 
.6 mån. 20.000:-4 ledamöter i lanctskapsnämnuen arvode 75 mk per s~mmanträde {förslagsunslag) Renskrivare och vaktmästarearvoden Lokalhyra med lyse och vär_me 

Expensmedel . Landskapsnämndens dispositionsmedel Resekostnader 
Inredning av kanslirum 

2 kap. 102.000:-

Tredje kapitlet. 

För oförutsedda behov till Landstingets förfogande 

summa 

Mk,pi 

20000 : -

105000: - , 
50000:

;45000 : -
· 45000:-

40000:-

6000:
?000 : -
6000 : -

20000:-
5000=
sooo:-

10000 : -

45116 :41 

367116:41 



Förslag till inkomststat tör landskapet Åland under år 192,$. 

Kap. tllom. 

1. 
1. 

~I. 
l, 
2. 

III. 
1. 

T ... 
2. 

I 
1. 
2. 

Mk p i 

~örsta avdelningen. 

Statsinkomster, vilka jämlikt 21 § i lagen av den 
6 maj 1920, om självstyrelse för Åland, tillfalla 
landskapet. 

Mantalspenningar 
Personella skatter. 

1 kap. 50.000:
När~_ngsskatter. 

Lanthandlare avgifter 
Apotekareacgifter 

II kap. 5,900:
Nöjesskatter. 

Stämpelavgift å inträdesbiljetter till of
fentliga nöjen 

III kap. 15617:-
1 avd, 75,8?2: -• 

45355:-

5300:-
600:-

15617:-

Andra avdelningen§ . 
Statsinkomster,vilka jåml1kt 4 i den ännu icke 

utfärdade lagen, inn~hållande särskilda stadgande~ 
rörande landskapets Alands befolkn~ng, korrana att 
tillfalla landskapet. 

Grunds katt. -
Halva beloppet av; ordinarie räntan 857!•:,; 1€ 
Prisskillnad å räntespannmål,hänförande 
sig till halva ordinarie räntan 105000:-

I kap. 190710: 18 
2 Avd. 190710:18 

Tredje avdelningen. 
Inkomst av statens j orde ge naoin-n-§ i 

självstyrelselagen. 
Inkomst av jordegendomar och fiskerier. 

Arrenden av boställen 100356 :23 
Arrenden av fiskerier 178:-

I kap, 100534 :2 3 
3 Avd.100534 :23 

Summa 367116:41 

I 

I 
I 

I, 


