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FINANS .. 
och EKONOMIUTSKOTTETS 

2/1941 i a-,edn1 

1!3 
betänkande N:o 

laniskapsnä:rnndens fi>o.m-
~i.i. ng ·av 

ställning till Ålands 

gående tillägg till 
la.ndst1ng med f.. l ors ag an-

landskapets 1nk gift , omst- och ut-sstat för år 1940 
1,andstinget har inbegärt finans- och k 

.• 

snämndens sJtaP 

, e onomiutskottets tt fo··rbero"rda f Y ?'ande över land-ramställning. 

r,andskapsn'åmnden upplyser bland annat h 
, urusom det befunnits 

att 1nrätta en extra . pol1skonstapelstjänst 
nödvändigt 

anslag för avlöning av dylika befattningar 
i Sottunga, samt att densamma, enär 

icke funnits upptaget i 194.0 års 
utgiftsstat, för ändamålet använt anslaget under 3 

iandskapsnämndens disposition för polisväsendet på 
H.T. II kap,. 4 mom. "till 

landet". Avlöningen 1:1-v 
agda.-ibefattningshavare har emellertid föra 1 tt ~. . n e en merutgift å momentet av 

~.ooo mk, Det kan synas~ som om lamskapsnämndens ifrågavarande åtgärd stode 
i strid med stadgandet i§ 23, landskaps lagen angående ordnandet av Ålands 
1andskapsförvaltning, utfärdad den 5 Jnars 19231 enligt vi~et stadgande n~
dens jämlikt självatyrelselagen tillkommande befogenhet att inrätta tjänster 
och befattningar för, såvitt därmed är förenad särskild utgift, utövas enda.st 

, 
iden mån· anslag blivit 1 utgiftsstaten ställda till nämndens förfogande. I 
detta lagrum åsyftas uppenbarligen ordinarie och således bestående tjänster , " 
och befattningar. Landskapsnämnden har enligt utskottets uppfattning vid. så
dant förhållande kunnat anse sig berättigad att f<Sr inrättandet av förenämnda 
·extra och således tillf'ålliga befattning utnytt-ja ifrågavarande till nämndens 
disposition f6r polisändamål ställda anslag~ Men utskottet vill likväl 1 det• 
ta sammanhang giva. uttryck åt· ilinskemålet, att i allml1nh~t ej heller extra be• 
fattningar mAtte inrättas med mllldre anslag fBr sådant spe,ciallindamål._ på för-, 

hand anvisats .• 

Hos utskottet har anmälts, att landsknpsnämnden vid sn11111antrl1de den 8 sist• 
lidne januari bes.lutit hos l urxistinge~ anhälla om anvisande av ett tilläggs-, , 
anslag av BOO-mk: under 6 H.T. III kap. 7 mom. ",lnntbruksbokföringens trlllil-
jande". Dl a.itia ans lagskrav emeller_tid genom ett förbiseende utelämnnts från 
föreliggande~; ira.mstl1lln1ng h !lr från nämndens sida anhällnn gjorts därom, ntt 

tillägget futtte observeras i utskottets förslag. 
Vid p;~~ningen av 1 framställningen ~pptagna och av sistnäftill.da, hos u~-

Skott t -.. tt t funnit samtliga anslagskrav av behovet e afuniilda tillägg h~r utsko e 
Påkalla.de: 

Med häns-yn därtill får utskottet vördsamt föresH., 

t 



t t landstinget måtte fastställa b11 a agqa 
lägg till landskapets ordinarie inkornst.. tllt 

Och_ 
giftsstat för· år 1940; samt \J.t,, 

att landskapsnämnden bemyndigas u 
PPtaga r·· 

0~ 
erfordex-11 

utgiftsstatens fö1:7erkligande 

Mariehamn, den 1.9 februari 1941. 

På finans- och ekonomiutskottets vägnar: 

ga l &ii 
' 

(),~ 2 
/Y.r.~~ 

Närvarame i utskottet ordfi:Sranden Helin samt medlennna~ K.J. Blom:roos 
, , 

Paul Paulson och Axel Åkerfelt ävensom suppleanten Paul Påvals. 
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Förslag 

111ägg till landska~ ts ordinarie .
1

,..,_ 

,., ll t 
ul\_omst - h 

•; 
oc utgiftsstat ro··r 

1940. 

IJ10!11. 
A. INKOMST 

te.P• 
===--c::~~ 

EGENTLIGA INKOMSTER , 
• 

r, z. Lån 

F~ärde .avdelninge~ 

···············~·-········ . . . 

"' ... -• ... 
···················· 36.400:-

B. umrFT. 
-------- . 

EGENTLIGA UTGIFTER. 

1,redje huvudtiteln. 

Polisvården. 

I, Polisinrättningen i Mariehamn. 

1. Avlöningar: 

Beklädnads bidrag 
·····························-······· 12.000:-

Il. Polisväsendet på landet. 

rr. 

rrr. 

1. Avlöningar: 

Beklädnads bidrag 
.........

.........
.... ~ .... '11. .........

. . 

4. Till landskapsnämndens disposition för polis-

väsendet pil landet ••••••••.• .• • ••• ,, •• , , •• , ••• , ••••••• 

Fjärde huvudtiteln. 

Hälso- och sjukvården. 

Ålands allmänna sjukhus. 

s. Medicinalier~ förbandsmaterial och instrument••·••·••· 

Sjätte huvudtiteln~ 

Näringarnas främjande. 

Jordbruket och dess . binäringar. 

7. Lantbr'Uksbokt'öringens främjame •••••••••···••••••••••• 

12.soo:-

3.000:-

a.ooo:-

800:-

swmna utgifter Fmk. 36.400:-

t 

3. 


