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FINANS- och EKONOMI UTSKOTTETS betänkande
NQ 2/1947 i anledning av landskap snämnde ns fram·~
ställning till Ålands landsting med f'c5rslag om
Nl1 2/1947.
"tillägg till den ordinarie inkomst- och utgiftsstaten för landskapet Åland unde r år 1946.
Förhandenvarande bua~etförsla~ är Aet tredje i ordningen för år 1946 1
som finan s- och ekonomiutskottet fått sig; förelai;st att granska samt att
om result atet härav avgiva utlåtande, De två tidigare f'drslagen slutade
på sammanlagt den betydande summan av 11.525.868 mark, medan denna budget
lyder p å en slutsumma av 195.087 mark.
Den os äkerhet, som orsakas av kostna dsnivåns stegring och penningvärdets fal l jämte andra samverkande orsaker, har i riket föranlett tillkomste n av tillä,g;gsbudgeter för att fylla oundgängliga behov. ~andskaps
nä~nde n har sannolikt även haft svårt att överblicka den ekonomiska situationen f ör landskapets vidkommande samt förty nödgats anlita ifrågava~ande
osympati ska utväg.
Men landskapsnämnden hade dock bort kunna undvika tvenne utgiftsposter
i förevarande budgetförslag, nämligen anslaget 4 1 637 mark till polisinrättningens i Mariehamn expensmedel och utgiften 33.000 mark för trädgårdsförsöksfältet i Godby. Utskottet har visserligen, då landskapsnämnden
medgive r at t förbiseende vål lat nämndens förslag, kunnat stillatigande förbigå pos tern~och föreslå desa.mmas godkännande. Men ett såiant f'orfarande
skulle enligt utskottets mening göra dess laglikmätiga granskning av de
budget för slag, som av landskapsnämuden insändas till Landstinget $ godkännande, me r el ler minare utan v8,rr'le.
Enär nästnämnda anslagsbehov liksom även övriga i förslaget upptagna
tilläggsposter synas utskottet nödvändiga och således enligt dess mening
borde g odkännas, får utskottet vördsamt föreslå,
att Landstinget måtte fastställa nedanintagna
förslag om tillägg till den ordinarie inkomstoch utgiftsstaten för landskapet Åland under år
1946 samt
att Landstinget måtte bemyndiga landskapsnä.mn~
den att upptaga för denna utgiftsstats f'drverkligande erforderliga lån.

F ö r s 1 a. g
angående
tillä.€,g till landskapet Ålands ordinarie inkomst- och utgiftsstat för år
1946.

finans- ocn ei:wnomiutskottets vägnar:

~ J. </:J ;/

....

-- ~ -------------~---

.08 7:

.Paul .8 • .t'aulson.

=:=; ~

Werner W:son Becker •

•ooo:

537 : ..

I ärendets behanoling hava

a eltag1t

ordföranden raulson, vice-

ordforanden Blomroos samt ledamöterna Mansel1n, .a.lbert Jansson och
Berte 11.
95 0 , ..

.9441 ..

•ooo:"

·~

.556 , ..

• 087 , ..

-A.

TITTTf'~~~rtip,t?.

I

finans- ocn eKonomiutskottets vägnar:

KAPJ~ALINKOMSTER·

............ ....... .. ..... .........' ......... .. .
Första avdelningen.

I• . l • Lån

'

Summa inkomster Mk

~

.-

195 0087 ...

------~
__t__{~--.Paul E. .t'auls on.

B· UTGIFTER.
E~EN~LI~A U~~IFfmt.

Första huvudtiteln.
Landsting_eto

r.

2. Allmänna lannstin~skostnader (förslagsanslag) • • •
Tredje huvudtiteln•
Polisvården.
Polisinrättningen i Mariehamn.
4 • "Expensme de 1

II•

Werner W:son Becker.

........................... ........
~

60.00 Q: ..

4 .. 637 : ..

Polisväsendet på landet.
3. Ersättning åt landspoliser för resor inom eget
distrikt •••..•• -. .............................. .

2f;950 t ..

Femte huvudtiteln.
Un~ervi8nin~sväsenaet.~

III•

III•

Ålands sjöfartskärov~ 4. Undervisningsmaterial •.••••••••••••••• ; •••••••••
Sjätte huvudtiteln~
Näringarnas främjande.
Jordbruket och dess binäringar.

1.944 3..

10. Jordbruksförsöksverksamheten:
33 .ooo,..
Trädgårdsförsöksfältet i Godby •••••••••••••
KAPITALUTGIFTER • .
Elfte huvudtiteln.
Icke inkomstbringande k~pitalutgift~
Kommunikationerna.
IV•
5. Ordnandet av menförestrafiken till Eckerö •••••••
Summa utgifter Mk 195 .087 ,..
Marienamn den 18 februari 1947.
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