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FI!'JANS• Och EI(t)lVOMI 
U'l'SKOTTEI' S 2/194~ med betänkande N:o anledning av v so icetalmannen Herman Matta-ns petition av den 18 f b 

e ruar1 1944 med förslag , att Landstinget Ville bel ; . 
5 1.tta att av årligen disponibla _vederlagsmedel Vissa 

skulle tilldelas 
ändam~l och strävanden 

i beslutet nämp.da belopp, ut an att årliga initiativ därom beh'" d . .. . Finans· och ekonomiutskottet, vars utlåtande 
ov ~ vaokas • 

inbegärts med anledning av 
icke skä.l föreligga at t 

,,,,,,,da petition, anser för ,sitt v1dko-... d f o:reiltu-· , .......... n e bestående :f örhAllanden. Det 8 andre. 
ynes nämligen utskottet icke berättigat f "rvägra lands tingsma.n dennes 1 lag t d d .. Att O 

8 a ga e rä·ct att väcka initiativ i peti t1onsväg, även om, säsom pet1tionären framhåller, 
~ärskilda beviljade anslag ur vederlagsrre dlen utkristalliserats dsom bestå'ende sådana. Och det b te samt de kostnader en ""'t1t1 k d • • 111ere.r e 

:;-v on an me föra, äro icke av den bety• deohet, att man fördensku.ll bör fatta sMant beslut som petitionen avser: ]llär dessutom landskapsnlimnden har rätt att göra f örslag om anslag ur veaerle.gsmedlen samt så.väl organisationer som enskilda personer kunna genom hänvändelse till landskaps nämnden erhålla beaktande för sina anspråk på. anslag ur sagda medel, fördenskull oeh med hänsikt jämväl till det sakförbållande, att det icke torde vara sk!U att sl! .fast sär.sk1lda anslagsbelopp 1 vederlagsmedlen under nuvarande ekonomiskt p-reki!ra :törhå;l..landen, kan ut .. skottet 1-cke f .ö~a {l6 t1 tionen. 
På grund härav och al).d~"-1)4 ~t>..f'~- ~h. ekOPfmiutskot tet kan fö~sU an~la~ ur vederlag smedlen, :fJr utskottet vöpd~mr fBresU., 

att vicetalmannen H~rman Ma~t~Jt<>ne förevarande 
petition måtte avböjas, 

Mariehamn den 22 !~bru,e.ri 1944. 
På .finans- och ~oldut&kott~tJ& v~arJ 

iiw: 4,_. ~~ I -- --- ~rl-~ • Helin. ~~ 
- werner w, äön Beo~er. Ut 

. :,"d a defi H~Iin, vioeordföran-
1 äl'endets be hand J.ing hava deltagit orct ~ n · · len Er11c ___ . , ~a .. lson ooh, Åke:i,fel;h . sson samt l~m1:iterna. Blomrooa ,.,. ~ 


