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FINANS- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande

m 12/1951 med anledning av Ålands landskapsN2

12/1951.

nämnds framställning till Ålands landsting med
förslag till ändringar i och tillägg till inkomstoch utgiftsstaten för landskapets enskilda medel
under år 1951. (13/1951).

Med anledning av förenämnda framställning får . utskottet härmed
vördsamt anföra följande:
Utskottet har ytterligare förhört sig med landskapskamreraren
och lantrådet om anslaget till bostadslån åt Ålands tuberkulosdistrikt och funnit, att det föreslagna lånet är en nödvändighet
för att centralsanatoriet skall kunna fortsätta vårdhemmets verksamhet omedelbart och för att arbetet skall fortlöpa friktionsfritt. Under sådana omständigheter omfattar utskottet landskapsnämndens förslag på denna punkt •
. Vinsten av försäljningen av Sällens hemman anser ·utskottet bör
användas till bildande av en fond, som skulle komma till användning då någon försäljning går med förlust, för att täcka förlusten. Då emellertid en sådan fond inte nu kan bildas utan vidare,
. har utskottet inte vidtagit någon ändring i budgetförslaget på
denna punkt utan emotser utskottet att landskapsnämnden i sinom
tid inkommer dels med förslag, hur denna fond skall inrättas,
dels med förslag . om beloppets överförande till fonden.
Utskottet ha r vidare gjort den formella ändringen, att utskot. tets förslag betecknats som ett förslag till ny budget för att
ge en tydlig anvisning om att den tidigare antagna och publicerade
budgeten genom denna upphör att gälla •
. , På grund av vad s~lunda anförts får utskottet härmed vördsamt

föreslå,
att Landstinget måtte antaga nedanstående

-förslag till ny inkomst- och utgiftsstat för

finans- och ekonomiutskottets vägnar:

landskapets enskilda medel under år 1951.
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till ny inkomst- och utgiftsstat för landskapet Ålands enskilda

C,J ~

medel under år 1951.
INKOMSTER.

R lf Sundman.

Mom.

)

1. Landskapsskatt 1951 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 950.000:2. Beräknad behållning från tidigare år •••••••• 700.000:-

3. Avgifter för jaktkort ••••••••••••••••••••••• 100.000:4. Räntor ....•.......••.•........•...........•.

1.000:-

man i Jomala enligt treårsavräkningen

.....................' .. 891.215:Summa inkomster mk. 2.642.215:-

================================
UTGIFTER.
1. För jaktvårdens främjande (förslagsanslag)

100.000:-

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

70.000:-

3. Ålands folkhögskola·••••••••••••••••••••••

250.000:-

4. Utgifter i samband med treårsavräkningen
(ändr.) •••••••••••••••••••••••••••••••••

242.028:-

5. Reserverade medel (ändr.) ••••••••••••••••• 1.380.187:6. Ålands tuberkulosdistrikt, bostadslån
(tillägg)

. ..............................

ordföranden Bengtz samt ledamöterna Häggblom, Lennart Mattsson
och Andersson.

5. Nettoinkomst från försäljning av Sällens heml947-1949 (tillägg)

I ärendets behandling ha deltagit: ordföranden Helin, vice-

600.000:-

Summa utgifter mk. 2.642.215:-

================================
Mariehamn, den 27 februari 1951.
På
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