FINANS- och EKONOMIUTSKOTTETS

betänkani~

NQ 22/194;7 med anledning av land skapsnämndens

NQ 22/1947.

framställning med förslag till tillägg till inkomst- och utgifts stat en .för landskapets ens ki :_,'(;;.
, mede 1 under år 1947.

I avseende å utlåtande rörande förenämnda framställning för utsko ttet

vördsamt framhålla följande:
Utskottet har funnit landstingsmannen Lennart Mattssons m.fl. förs lagJ
att ytterligare ett anslag på 70.000 mark skulle upptagas såsom underst 8d
åt .Äl~nds Folkhögskola., värt beaktande. Gen om penningvärdets fall ha Rte g··
rade löner och andra omkostnader medföJ:1t be tydande merutgifter, f'or f oH:-·
högskolan, vilka merutgifter borde bestridas ur landskapsmedel. Anslaget
är givetvis att betrakta som en engångsutgift.
I övrigt har utskottet ti 11 alla c1ela r omfattat landskapsnämndens st 8nd·punkt med stöo av den motivering som ingµr i J:ana skapsnämndens framst ä llning.
På grund av vad ovan .framhållits får utskottet därför vördsamt föresl å~
att Landstinget måtte antaga nedan upptagna
tillägg till inkomst- och utgiftsstaten fä'
landskapets enskilda rredel för 1947.
Förslag
till tillägg till inkomst- och utgiftsstaten för landskapets enskilda
medel under 1947.
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4. För överföring till ordinsrie medel
vid utjänmingen föp l944-l946
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penserade belopp) och utbetalning , till
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Marie hamns stad • , .•••• , •••••.••••••• •
Omkostnader i samband med senaste
landskapsskatteuppbörd ••••••••••••
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6 • . Inrättande av uppvärmningsanordning
i ambulansbilen •• .• • .• • ••• ~ • •• • • • • ••

20.000:-

7 ~ Unc'lerstöa åt 'l lands Folkhögskola ••••• ~. • .-. ••••••••••
;

Summa utgifter Mk.

183.881:20

70.000:,
253.881:20

Å 1 a n d s

I!

1 a n d s t i n g s

I
I

beslut
om antagande av tillägg till inkomst- och

utgiftssta~en

för land-

,skapet J.la.nd.s ..e.nski,lo,a, ,mede 1 und-er. ~r 1947.

I ärendets behandling hava deltagit ordföranden Paulson, viceordföranden Blomroos, samt ledamöterna Bertell och Albert· Jan~son och ersätt~
ren Påvals.

på framställning av Ålands landskapsnämnd har Ålands landsting
antagit nedanstående
T i

l l ä g g

till inkomst- ocn utgiftsstaten för landskapet Ålands enskilda
medel under år 1947.
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