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CJ9 
FINANS~ och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande f'JQ 14/1947 

1 anledning av landskapsnämndens framställning till 

1lan0s l~nAsting med förslag an~~ende inkomst7 och 

utgiftsstat för vederlagsmedlen under år 1947. 

Sedan Landstinget den 21 innevarande februari beslutat remittera bud

geten för 1947 års vederlagamedel till finans~ och ekonomiutskottets ut 

låtande samt tillika anmodat utskottet att inhämta utlåtande 1 ärendet av 
kulturutskottet 1 har utskottet fått emottaga kulturutskottets berörda ut .... 
låtande 1 dagtecknat den 2.4 !. denna månad. 

Bmedan kulturutskottets berörda utlåtande blivit mångfaldigat och 

skall utdelas åt envar landstingsman, har detsamma icke blivit intaget 

1 detta betänkande• 

Utskottet har vid behandlingen av förevarande årende nogsamt beaktat 

landskapsnämndens framställning samt självfallet även kulturutskottets 
utlåtande. · 

Genom lagen den 30 december 1946 angående ändring av lagen om bevil

jande av anslag åt landskapet Åland 1 samband med grundskattens upphävan

de har en ny och högre ekonomisk grund blivit lagd för beviljande av an

slag till lru.lturella och andra landskapets allmänna väl främjande ändamål. 

Man vågar hoppas, att de sålunda förhöjda vederlagsmedien skola vara egna~ 
de att i större mån än tilifCSrene befrfunja de ·ändamål,. för vilka dessa 
medel äro anvi sRde •. 

Vid granskningen av landskapsnämndens och kulturutskottets förslag 

har utskottet i största huvudsak kunnat förena sig om desamma. Gentemot 

landska.psnämndens förslag vidkommande understöden åt Ål.ands Sång- och 

musikförbund samt Ålands Ungdomsförbund har utskottet enats om kulturut

skottets förslag att bevilja åt dem 20.000 mark vardera •. Utskottet har 

likaså ve lat för orda kul turutskottetS fi:irslag att sänka bidraget t111· 

idrottens främjande f:rån 25.oooi;;.o till 20.000 mark,, varvid beaktats· jäm

väl det sakförhållande ; att understödet åt landskapets idrottsorganisa

tioner 1 1947 års ordinarie budget upptagits till 45.-000 mark. 

Det av landskapsnämnden före slagna understödet om 4 •. ooo mark åt mindre 
bemedlade elever vid Pernå fiskarskola och .Älands lantmannaskola har ut
skottet i anseende till rådande dyrtid velat höja till 5.ooo mark, eller 

till sannna belopp som kulturutskottet föreslagit. 

Under rubriken 11Understöd åt institutioner" har· utskottet med den mo ... 

tivering, som 1 kulturutskottets utlåtande framlagts, infört såsom en ny 

punkt 9 ett understöd till Mariehemns friförsamlings läsesal för sjömän
stort 5~000 mark~ 

Däremot har utskottet ft>ren~t sig om lima skapsnämndens förslag att be 
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Finlands sjöräddningssällskap understöd till belopp e.v 310.00lOan. mda 
vilja .. 11 kapet utövar inom .. 
med hänsikt till den gagne~iga ve~ksamhet ~a s 

skapat. a 1 de att ~tskottets förs1 framhållna och med e an . På grund av det ovan .. e 

. t kits får utskottet vördsamt foreslal 
i budgeten unders ru ' d intagna 

att Landstinget måtte fastställa ne an 

t f ör vederlagsmedlen under inkomst- och utgiftssta 

år 1947. 

"F ö r s .1 a g 

till 
.. 1 smedlen under år 1947 ~ . 

inkomst- och utgiftsstat fo:_~~de:~g=============================== 
======~========~~===~===~==~--~---~ 

Momt ;..,. INKOMSTER• 

d 1 ••.•••••• " " •••• " (I. " ...... - ~ . It 1., Vederlagsme e •• .,. · 500 ... 000 :

.i260 :":"' 

24 .. 500~-

5.000:-

2. Reserverad~ vederla~smedel1~•""""'"~""~"'"" 
3 • Kva.rstfienae. från . 1946 . • •. • • • ..... •. • . •• •. • .•• • 

4. Räntor . ·········*·~~''' ••••• , • " t • . "· •••.•• "' • ·:..·~:.......· __ ....,...._· -----:-:--::-::-:--

Summa inkomster ll/Ik 529 ,7~~~=-
10-~-============~====~==-----

B 11 UTGIFTER• 

Kap .mom .. 

r. .. t väl. främ ·ande före ni unaerstöd åt kulturella eller allman 
- 15.000:-tlands Sång- och musikförbund ••••••••• 

1. ~ 15.000:-
2. Ålands Ungdomsförbund ••••••••••••••••• 

15 .ooo :-3. Ålands Marthadistriktsförbund ••••••••• 

Å 25.000:-4. Föreningen Foikhälsan på land~ •••• , •• 

5. Hemslöjdens främjandes.. 
f 7.500:Ålands Hemsl~jdsförening r. • 

7 500 15.000t~ Ålands Marthadistriktsförbund • :-

6. Ålands Fågelskyddsförening r.f. ••••••• 

7, Bidrag till idrottens fiiämjande ••••••• 

8 • Ålands Folkminne sförbund .. • • • • • • • • • • • • • 

9.-Delegationen för Jlanas l~ntma~~~~illQn 

10 • }lands Nykterhets~rets •·· · · ··• ..••• ~.; 

11. !lands distriktsorganisation för S. ·~·~ 
. . . . . . . ' . . 12. Ålands Vänner••••••••••••••• . 

13 • Fackföreningsrö.relsen · för kulturell 

mh t . •••••••••••••· •••• ~~r.ksa e •••••··~ 

14. Garanti för allsvensk ungdomss.tämma 

7.000:-

25.000:-

25,000:-

10.000 :--

8 ~0()0 t":"" 

5 :.QOO:-

5 •. 000 :-

10 .. 000:-

25.000:-

20 .ooo 
20 .ooo 

Utlåtande från kulturutskottet till finans~· och ekonomiut ~~~-_t_·~:?.!.'.... .. ~~-f:~.'.: 
24 februari 1947. 

Hänvisande till finans- och ekonomiutskottets skrive,lse der. ;;l ·>:~·

:euari 1947 får kul turu tskot tet med anledning av land skap3nän~r...öc:.t,,,_: · .··::· _, 

slag till inkomst- och utgiftsstat för vederlagsmedlen under 

samt a\rge följ ande utlåtnnde a 

Då vederlo.gsmedlen f.i:: ån och med ingången. av å':" : ~94'7' .ffö·· ::..c.nd ~ t::~r:~; t 
höjts f1•årl mk 150.,000: .... till 500.,000:-, vilket med ti1.J. fJ:'Gd .-; ::; tä.~J. -.i._;.. : "'" 
nnt:;eclm0s~ h Rr därmed-he1t nnr1rR f'örutsit tni:LJ.12;Rr sknp~tts for c;_ e ::s e. ~·,J.::J,· • 
dels fördelning än fle, som unf!8r febru0 risessiouen Jenqste f.:r l8e; c ·;:.::_ ·;, 1 

grund för kulturutskottets då uppgjorda. förslag ,, J"tskottet L· :1 i. 3 [; : ·" '_; 

sett omfctta lmidskapsnämnd.ens försln.g till de f -~höjda 1_redt'" :i7l 2g s :rJ:.'3 1~~ G :~s 
förd e lning för 1947. 

1J t g i :f t c r. 

I., Understöd åt kulturella eller allmänt väl i'rämj ende f ören"'~:~:l:::.::.'~ 
Med bea'kt1:mde R V ntt vederlngsmedlon i främsta rummet börC\ t i i l g -.~· ~l('";::: (J 

rent kulturcll11 ändnmål föreslår utskottet, 2tt e.nsl8-gon föy- 38.r ... g ·"' c 12. h. 

Musikförbundet och Ålcmds ungdomsförbund måtte höj a.s med 5 oOOO ~ · - mk rör 

vnrj o förbund och rms l o.get för idrottens främjande minskns i mot 37BJ'Rnde 

grad, så att onslagen för dessa tre ändamål skulle utf,ci. 118 lik8. Giler med 
mk 20&000: - för vart och ~tt4 

II. Studieunderstöd. 

Det under punkt 3. uppt ag n e. understödet för mindre bemedlade elever· I' 
vid Pernå fiskar skola och Ål2nds l c ntmcmnnskoln mk 4 .ooo.·:- föreslår ~t~ 
skottet att borde höjas till 5.ooo~- mk. 

III. Understöd åt institutioner. 

I fråga om landstingsmannen V.L. Bertells petition om ett ansl8g om 

mk 5 .ooo :- åt Mo.riehAmns .f'rifKr snm1ing för uppri:ttthållande av e,...-n läse sal 

för sjömän, vilken anhålle.n kulturutskott e t i sitt betänkl:mde NQ 3/1946 

förordat, har lnndskapsnämnden intagit en nnnan h nllning och föreslagit 

nnsl o.gets strykande, då det mås te nnse s omoti verac att upprätthålla tven- / 

ne läse salo.r · för sjömän i Mariehamn. Kulturutskottet föreslår emellertid, 
att det begärda an~laget denna g2.ng måtte beviljas men anser i likhet 

med 
1

"nd siknpsnämnden, att de tvenne lä:i e salarna i framtiden väl kunde sam ~ 

mr:inför!' s • ~ärmea skulle anslnget ifrR.ga på smnmR gång komma en förnuftiga 

re anordning till godo. Under detta knpitel borde därför ett anslag om 
5

.ooo mk upptas för Mariehnm.ns friförsamlings lä:sesal för sjömän. 

På grund av den allmänn~ttigo. verksrunhet Finlands sjöräddningssällsknp 

utför borde subvention av statsmedel ges för detta ändamål, Mon då säll-
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skape t numera ej erhåller dylik t understöd, anser· ui::; sko c .. :c-: :.: . --~ · ~ · ,, ._ ' J 

bidrag av vederlagsmedlen för denna gång borde beviljas . Doc k 8"i ::: S 1. ~: ·. , 

skottet, att det av landskapsnämnden föreslagna beloppet mk 3 ·.'),, ~JC :.\ ~~ 

kunde beskäras med mk lC~OOO:·-· li'r:.:i.mdeles borde emelJ.ertid ansla[ - ~->r 

S J·o .. rac·· ~ dn1° [LQ' s f-1 ål] s k"' D C' t ~-: V f:.' :r.J.rR '--\ r ih I· t h e '~·I·: Y'CJ r~ r " :::c ·7 -1_ '°' rJ ( I :3 kn '_J~·d·; 8 (;Yls l{i:. cl. e. • . • c ! i.._ • ·~ (" , I I - J ~ -le. - I . I I.,) .._.. • , • -"\ i.:J ~ 

medel <) 

Marieho.mn den 24 februari 1947~ 

A kulturutskottet8 vägno.r; 

,Le nnori: lVIa;:: -G a son a 

Jan Erik ~riksson . 

Närvarande: ordföranden Lennart Mo. tts son, ledamöterna. Hugo Carl son och 

Jan Erik Eriksson, 
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I kap. 205,000:

studieunderstöd. 

1
9 

Understöd åt mindre bemedlade e~ever . 

210.00Q.!:: 

vid Ålands lyceum •••••.• -•• • • • ._ ._ •. • • • '7 .000 :-

2 • Understöd åt mindre bemedlade elever 
vid Ålands folkhögskola •• -••••••• , • ~ 7 ._ooo :-

3 •Understöd åt mindre bemedlade elever 
vid Pernå ~iskarskola.och Ålands 

lantmannaskola ·······•·~·~·········1 4.ooo:-
IT kap. 18.nnn~- 19,nnn~

Understöd åt institutioner. 

l • Bidrag till folkbi.blioteken .• •,.Il •••• 
2, Till grundande av ett centralbibl:Lotek 

till landskapsnämndens disposition 

3. Understöd åt Ålands skeppsbibliotek . 

io:ooo:-

10.000:-

7.ooo1-

4. ~lands kommunala upplysningsbyrå •••• 7.000:

~, Till landstingets ~residiums dispo-

sition •••••••••••••••••••••••••••• 20.000:-

6• Bidrag för museiverksamheten •••••••• 15,000:

'7• Ålands folkhögskola •••••••••••••••• 100.000:-
· , 

8~ Finlands sjöräddningssällskap ····~ _. 30.000:-

9. Marie.hamns friförsamlings läsesal 
för sjömän •• • ................................. • •. • • 

III k~P· 199.000:- 204.000:-

IV. Diverse anslag. 

1. Bidrag a) till underhåll av 
land skap qi t a , (im lou.•, , , l 

lansbi 1 ........•.• , 20 .• 000 :-

b) till underhåll av 

en andra ambu-

lansbil ••••••••• 
b) för sjuktranspor-

20.000:-

ter i skärgården · 7.000:~ · 47.000:-

2. Till landskapsnämndens disposition.. eo.000:-

3. 1lanos Marthadistriktsförbuna till 
beredande av semester åt obemedla-

de, överansträngda husmödrar i 

barnrika familjer ~···•••••••••••• 10.000:-

D13 

5.ooo:-

5.,000:-
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_ ,, ._ 4. Bidrag för ä.stadkommande av telefon 

' ~ ·~- ·'' till avlägset liggande skärgårnsbyar 
'V"'" 't 

5 ~ Reserveras för friimtida behov • • •. • • • 
IV kap. 107.760:- 96.7601~ 

s.0001-

22.760 :-

~ 

_g.760: -. 

ft Mk . 5'29 .760·,Summa utgi er 

1947. 

omroos • 

_.:::::::==== 

,. 
I 

vägnar: 

~~ 
Werner W:son Becker. 

ar·· nen Blomroos sa.mt I ärendets behancling hava deltagit viceor oran 
1 -· suppleanten ledamöterna Manselin, Albert Jansson och Bertel avensom -

Nordman. 

l 
7 

i" 

A 1 a n d s 1 a n d s t i n g s ;Q_1_~ 
~·· ' 

beslut 

om antagande av 5nkomst- och u t g j_ftsstat för venerlag;smedlen under 

år 1947. 

.På framställning av Ålann s land skapsnämnd har Ålands lands ting 

antagit nedanstående budget för vederlagsmedlen under år 1947. 

================================================================== 

Mom. A. INKOMST~R. 

1. Vederlagsmedel ............................ . 500. 000:-

2. Reserverade vederlagsmedel •••.••••••.•••.••• 2oO:-

3. Kvarstående från - 1940 •••••••••.••.•••••••••• 24.50u:-

4. Räntor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.ooo:-

0umrna inkomster Hg:. 529.700:-
============================== 

Kap, mom. B. U'l'Gl.F"I'nR. 

I. Understöd åt kulturella eller allmän~ väl främjande fore-

ningar. 

1. Ålands Sång- och Musikförbund .••...•..• 

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

3. Ålands Martnadistriktsförbund •.••••.••• 

4. Föreningen Folk.hälsan på Åland •..•.••.• 

5. Hemslöjdens främjande: 

Ålands Hemslöjdsförening r.f. 7.500:-

lands Martnadistriktsförbund 7.500:

b. ÅLands Fågelskyadsfilirening r.f •.•.•••••• 

20.000:-

20.oou:-

15.ooo:-

25.oou:-

15.oou:-

7.000:-


