FINANSUTSKOTTETS bet änk and e N:o 5 i
an led nin g av La nds kap ena··mndens
om ex pe dit ion slö sen .
La

för sla g til l sta dg an de n

nd8

tin ge t ha r til l utl åta nd e av Fin
an sut sko tte t rem itt era t
Åla nds lan dsk aps näm nds sk riv els e
f ·· d
.
or en 7 inn
eva ran de au gu sti N:o
10 jäm te fö rsl ag til l sta dg and en
om ex pe dit ion slö sen för sag da lan
dska psn äm nd.

Ef ter tag en kännedom om be rör da
för sla g har ~ts ko tte t, som fun -1 ·
nit det sam ma i de tal j öve ren sst äm
ma med de för sta ten s my nd igh ete
r
i mo tsv ara nd e fa ll gä lla nd e sta dg
and ena , be slu tit för esl å des s go dkän nan de med ned ano mf örm äld a änd
rin gar o~h ko mp let ter ing ar.
Såsom red an an tyt ts, komme ifr åga
var and e ex pe dit ion sav gif ter
en lig t fö rsl ag et at t utg å med sam
ma bel opp som åsä tta s ex pe dit ion er,
utf ärd ad e av sta tsm yn dig he ter .
Då em ell ert id å sis tnä mn da ex pe ditio ne r up pb ära s, uto m lös en , i de
fle sta fa ll jäm väl stä mp els ka tt,
ans er uts ko tte t att be rör da sk att
kunde kom pen ser as genom en ge ne I
rel l för hö jni ng av i för sla ge t ing
åen de bel op p, med exe mp elv is 100
i
och fö res lår Ut sk ott et fö rty , att
ifrå gak om na ex pe dit ion sav gif ter
för hö jas til l du bb la be lop pe t.
Un der 2 ~

3 pu nk ten ing åen de bes täm me lse tor de en lig
t Ut sko t-

tet s me nin g bö ra ko mp let ter as med
föl jan de til läg g: •ävensom änk eoch pu pil lka ssa n för pe rso ne r, an stä lld a vid spe ~ie lla ve rk."
Marieh am n den g au gu sti 192 2.
På Fin an sut sko tte ts väg nar :

