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FJNANS- och EKO 

NOMIUTS KOTTETS 2/1945 m·ed •· betänkande Nso forslag till 
fastat ällande kl 

av ett sär-
945 si t arvode åt Landsti o 

. ngets Talman för ktande av de maktpåliggande h 
år 1945., 

Med bea. 
oc ansvarsfu.lla u.ppgifter k h 

La.ndstingetB 1
.,.,aXl i denna sin egens ap ar sig ålagda samt särskilt . ·1 '1'0. 1,... 

anledning av det 
t denne Landstingets högste förtroena . e:rarbe e 

ema.n ägor utföra under tid 
ri t i 

en 
r,andstinge s sess oner, h d r han fått uppb'" Jlle110.Xl 

ara ett arvode utöver honom l . nds tingsman tillkommande dagtraktament vilket 5c,:1olll a · , 8
' under tidigare år med 4.000 och 5.0C'0 mark men med fä t ' s avseende därå, att arbetet icke minskat och att den tidigare uppburna er ··tt i 

sa n ng.en i verklig-t 
n nedgåt t till följd be e , ' a V prisstegringen, för åren 1943 och 1944 blivit böjt till 6 .ooo tmrk. 

utskottet har för jämförelses skull aktat nödigt inhämta uppgift från 'ksdagens kana l1avdeln1ng angående storleken av det arvode dess talman 
r1 . 
\/-Ppbär utöver sitt riksdagsmanna.arv~de och i da.g erhållit meddelandet, att denne i nämnt avseende tillkommer 6 .ooo mark i måna.den under hela den tid riksdagen är samlad, vilket inne bHr att ri~sdagstalmannens arvode i regel torde utgå under minst tio mli.nader av året. 

Emedan största. sannolikhet förefinnes därom, att landstings sessionerna under innevarande år komna att vara mer än fastställda trettio dagar, vil .. -ket förorsakar Talmannen ett större mått av arbete och ansvar än under de tvenne närmast föregående åren~ fördenskull och då samna dyrtid allt fortfarande är rådande som under år 1.944, måhända i ännu högre grad, har utskottet, med hänsikt ti 11 övriga: på saken verkande förhålland1rn; funnit vligande skäl förekomma. att förorda. ett förhöjt arvode åt Talmannen för inneva:ruine år om s.ooo mark samt får förty vördsamt föreslå, 

I 

att Landstingets Talman måtte för år 1945 till-
erkännas ett arvode, stort s.ooo mark, utöver h~nom 

tillkommande dE?.gtraktamente • 
såsom l nndstingsma.n 

Mariehamn den 19 februari 1945. 

t t vä.gnarS På finans- och ekonomiutskot e s 

:Jt1 .. 
Helin, viceordföranden 

t1,t1 .a:t-ena t 
it ordföranden 

· Ksson e s behandling ha.va. d nl tag och Jansson. samt ledamöterna Paul.son, Blomroos 


