
Ng 17/1948. 

FINANS- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande NQ 17/ 

1948 med anledning av Ålands landskapsnämnds fram

ställning till Ålands landsting med förslag till 

tillägg till laadskapets ordinarie inkomst- och 

utgiftsstat för år 1948 •. 

:Med anledning; av förenämnaR framställning får uts·kottet härmed vörd

samt framh~llFi föij:::inne: 

I IV Ht. I:l har landskapsnämnden upptsgit extra lönetillägg för en 

yngre lektor, 18.000 mark, o_ch moti ve_rat detta med att det är svårt att 

få någon ;rngre lektor i engelska~ Lönen skulle härigenom bli densamma 

som för en äldre lektor.-Emellertid föreligger ingen utredning, huruvida 
inrättande av ytterligare en äldre lektorstjänst vid lyceet kan komma 

ifråga, vilket givetvis är a v betydelse då fråga blir om denna landska

pets utgift skall kompenserns. Utskottet förmodar, att svårigheterna med 

besättandet av tjänsten snarare beror på brist på kompetenta lärarkrafter 

för närvarande •. Då beviljande uv detta anslag kunde ha långvoriga konsek

vens~r, anser utskotte t för sin del, att detta anslag i denna tilläggs

budget borde utgå och .frågan utredas till lagtima hästsessionen för att 
tagas upp i nästa års buc.get. Det knn knnppo..st bli tid att i år anställa 
0n ordins.rie innohavare av dennn lärnrbcfGttning, varför någon nänmvärd 

tidsspil1an into bordo bli följden. Genom denna . ändring skulle IV Ht. 

enligt utskottets förslag sluta på 108.400 mark. 

Då utskottet varit i tillfälle &tt konstatera, att tidigare anslag 

för sommarvägunderhållet helt förbrukats och då mnn måste räkna med så
dant unrerhåll i VRn}j_gp ,f'6ll än~P till nyår, Vill utskottet för sin del 

förorca föreslagna 4.000.000 mrtrk unrer VII Ht, I:l. 

Då landskapet för ett nnt al år sod2,n inköpte en motorbåt för skärgårds- ' 

trafiken sommartid., anslogs erfordo rliga rncde l i ordinarie väg. Uilskotto t 

anser däremd fastslaget, att sådant anslag principiellt år av ordinarie 

natur och borde sålunda ingå i den na ti lläggsbudgot. Utskottet vill dock 

framhålla, att lo.ndskapsnämnden, innan dan träffar slutligt avtal med 

sälj~rnA, borce låta bRten besiktigas av såväl furtygsinspektö:ren som 

maskininspcktören samt även låta båten sliptagas och besiktigas i botten: 

av fackman. Även utredning om båten kan gå i svagare is borde införskaf-
fas. 

I övrigt omfattar utskottet 18.ndskapsnämndens förslng till alla delar 

och skulle sålunda slutsumman av de föreslagna utgiftsposterna bli 
.9.6(),5 • .400 mark och det på inkomstsidan upptRgna lånet lika stort. 

Med stöd av vad sålundn anförts får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga. landskapsnämndens• 
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förslag till tillägg till landskapets ordinari~ 
inkomst- och utgiftsstat f"or år 1948 1 dock med" u te 

slutand~ av cnslaget i femte huvudtiteln. I kapit 

let 1 momentet, 18.000 mark. 

MPriehamn, den 6 oktober 1948~ 
P~ finans- och ekonomiutskottets vägnar: 

~f5~ 
Paul E. Paulson. 

I ärendets pehandling huva deltagit; Paulson, viceordfö-

randen Blomroos samt ledrunöternu Bertell, Albert J2nsson och Manselin . 

Ail!,;ND~ hös t sessionen l 9 ,4 s. 
================================== 


