
NQ 25/1949. 

·C2.23 
FINANS- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande_ 

NQ 25/1949 med anJ.ffidning av Ålands lano skaps ... 

nämnds framställniog till Ålands landsting med 

förslag till inkomst- och utgiftsstat för ve-
derlagsmedlen under år 1950. (31/1949) 

Med anledning av förenämnda framställning får utskottet härmed vörd

samt f'ramhålla följande: 
Utskottet har begärt utlåtande av kulturutskottet, vilket utlåtande 

bifogas detta betänkande, 

INKOMSTER• 
Landskapsnämnden anför i motiveringen, att en behållning på 200 •000 a 

300•000 mark förefinnes. Utskottet anser, att hela behållningen hade bort 

tagas in i budgetförslaget på inkomstsidan och utgifts sidan salderas DE d j 

överskottet såsom reserverade vederlagsmedel. Då skulle gränsen för even ... 

tuella höjningar på utgiftssidan vara given. 

UTGIFTER .. 

På utgiftssidan har utskottet strukit anslaget till s.F.s, Ålands 

distrikt då ansiag för ändamålet finnes i ordinarie budgeten och i stäl~ 

let ökat anslaget till Ålanr=i s Sång- och Musikförbunl'.1 med samma belopp '~ 

Andra ändringar har utskottet ej velat f örorr=ta, varför utgiftssidans 
slutsumma blir oförändrad. 

På grund av vad sålunda anförts får utskottet härmed vördsamt föreslå, 

att Landstinget måtte antaga landskapsnämn
dens förslag till inkcmist- och utgiftsstat för 
vederlagsmedlen under år 1950, dock med den 
än~ringen att anslaget till Ålands Sång- och . 
Musikförbund,höjes till 70.000 mark och.ansla
get till S.F.s. Ålands distrikt strykes• 

Mariehamn~ den 25 november 1949. 

På i'inans - och ekonomiutskottet~ yägnar: 

?f // l{Jii, . 
K.A. Helin. ( 

/ /TIA.Al'- , aa,~ ~ 
lf Sundman. ' 

I ärendet.s behandling ha deltagit ordföranden v elj,n samt ledamöterna 
Andersson, Bengtz, Häggblom och Lennart Mattsson. 



·ff1w2J 

r;tlåtanrie fr2n ~\'ulturutskottet till Finans

och ekonomiutskottet med anledning av Landskaps

nämndens framställning NQ 31/1949 ti 11 Ålands 

landsting med förslag till inkonEt- och utgifts

stat för veclerlagsmedlen under år 1950. 

Med anledning av förenämnda framställan får kulturutskottet 

vördsamt framhålla f"öljande: 

I sitt betänkande NQ 1/1949 har kulturutskottet uttalat sig om 

förnelningen av 1950 års vederlagsmedel på basen av inkomna pe

titioner om bidrag ur dessa mer'1el. l\Teo tillfredsställelse konsta

terar utskottet att landskapsnämnden i huvudsak följt de av utskot

tet föreslagna fö11 delningsgrunderna. Med beklagande konstateras 

dock, att det petitionerade anslaget för Ålands Nykterhetskrets, 

mk 20.000:-, av lanrlskapsnämnnen beskurits med mk 15.000:- i stäl

let för mer mk 5.000:- som utskottet föreslagit. 

I fråga om de ny~anslag landskapsnämnden upptagit i vederlags

budgeten men som ej grunda sig på inlämnade petitioner, har utskot

tet etj något att invända utan konstaterar utskottet, att de äro 

välmotiverade och sammangå mec'l r'le rekommendationer, som utskottet 

uttalade i sitt betänkanr'le NQ 1/1949. 

Utskottet får därför vördsamt föreslå, 

att föreliggande av landskapsnämnden uppgjorda 

förslag till inkomst- och utgiftsstat för veder

lagsmedlen under år 1950 måtte av Landstinget 

godkännas. 

Ivlariehamn den 25 november 1949. 

A kultur·utskotte:ts vägnar: 

. ~ 

· Jan Erik Eriksson. 

-- När-
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"......., 
varande: föranden Gerdus Ekström, Hugo Carlsson . och Gunhied 

Berglund s~mt suppleanterna Anton Borg och Vilhelm 

Lunngren (utan rösträtt) • 


