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FINANS- och EKONO:MIUTSKOTTETS betänkande
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1/1950 med anledning av Ålands landskapsnämnds
N!2 1/1950.

framställning till Ålands landsting m~d förslag
till landskapslag angående änaring av landskaps-

-

lagen om unnerstön åt arbetarinstitut i Mariehamn,
utfärdad den 11 februari 1947. (5/1950).
Med anledning av förenämnda framställning får utskottet vördsamt
framhålla, att utskottet till alla aelar omfattar landskapsnämndens
förslag. Utskottet föreslår endast __ en redaktionell ändring 1 l ~ l
mom.
På grund härav får utskottet v ördsåmt fö.reslå,
att Landstinget måtte antaga nedanstående
Lanaskapslag
angåenne ännring av lannskapslagen om unnerstön åt arbetarinstitut
i

~ariehamn,

utfärdad den 11 februari 1947.

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas, att 1 ~ i land
skapslagen den 11 februari 1947 om understöd åt arbetarinstitut i
Mariehamn (5/47) skall erhålla följanae änrraae lydelse.
1 ~.

Arbetarinstitut eller därmed jämförlig annorlunda benämnd läroanstalt i Mariehamn tillkommer årligt landskapsu.nderstöd med sexti
procent av dess verkliga utgifter. Dessutom

er~åller

institutet la

skapsunderstöd med ett belopp, motsvarande erlagda barnbidragsprero

er.
Till institutets verkliga utgifter hänföras: avlöningarna i pen
ningar samt hyresvärdet av institutets egna lokaler, vari tomtens
värde icke må inb~räkn.as! hyresväraet uppskattat enligt av landska
nämnnen fastställra. g;runrier, ella r hyresbeloppen för sånan förhyrd
lokal, som befinnes motsvara sitt änaamål och för vilken institute
ägare ej annorledes erhåller landskaps- eller statsunderstöd till

hyrans erläggande eller rummens underhåll, så ock utgifterna för
uppvärmning och belysning, institutinventa.rier, unaervi sningsmate ..
riel och bibliotek samt för annonser rörande institutets verksam-

het och för tryckn.ingsarbeten .•

Denna landskapslag skall tillämpas från och med den l oktober
1948.
'

Mariehamn den 24 februari 1950 • .
På finans- och ekonomiutskottets vägnar:

_ :;I,__ I_ Jt~
K.A. Helin.
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Rolf Sundman.
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I ärendets behandling ha deltagit: ordföranden Helin samt leda·
möterna Bengtz, Andersson, Häggblom och Lennart Mattsson.
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