FINANi- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkandG

-

NQ 3/1947 med förslag angående fastställande rJ.7
särskilt a.rfflbde åt Landstingets Talman för å:r ?.·? 1~ :1 "

NQ 3/1947 •

Under de .förgångn!I. ltindstingssessionerna. hgr vid vårsessior,.en V t'.~~j•:.
år åt Landstingets Ta.lmnn beviljP.ts ett :;iärsldlt arvode utöver honc-m
sås om landstingsman

tillkommande s åd.ant,

varieru~de

eme l

lo.r~

R~.J OO

4000 oc··-.!.

rnnrk o Dessa arvoden ho.vo. under de tidj.ga.re verksttilldu tre 8rs~-~ v:: 1 äk:::irj,1;c1. r~·
Del

mellan riket och landskapet även nv ålnndsdelegntionen

godkärJ.t~;

o~h

av Presldenten fnststä1lts, v~rvin helt visst beA.kt~ts de mo.ktpå1igg?ctdo
och nnsvnrsfullP. uppP-;i fter Tr-ilmrmnen i nonn~ sin e ~ons1orJ :-1..,,r sif?: ål~ gc~c..
snrnt särskilt även det merarbete denne Landstingets högste

fört:c' oe nd c~nn

äger utföra under tiden mellan Landstingets sessioner~
För året 1946 tiJ.,lE:;rkändes Talm.annen ett fö·möjt arvode o::o 12 ~ cco
mnrk, vid vars bestämm8.nde beaktades, att riksdagens Talman .• e:::Ll:tgt

rn8d '"~.

delande från riksdngens knnsli, tillEirkänts ett nrvod(l utövEJr ho:ncm.

t,-11 1

korrnwmao .riksdagsmannao.rvode 1 stort 6

.ooo

.)

--

# ....

t -:)

-

mf".rk i månaden, unde:-r !Je .l.8 don

tid riksdagen är s nml.ad, vilket innebär, '1t t Talmannens i rilu::dnge!l näm:i."·
dn arvode i regel torde utgå under nästan hela året() Landsko.pEits utg ifter
för nämnda. år äro ännu icke grm skade o.v ålo.ndsdelogntionon, men tio:rde

s ngdn dyrtidsnrvode iokEJ inverka. på delegationens uppfattning om rätt. ~ ·
mätighe ten av ifr ågavarmde nrvode.
Med beaktande av förenämnda sakförhållanden och då pcmningvärdot i Y-1-·
ket nodgått i betydande grnd och på grund hä.re.v dyrtid i hög grad är rå~,
dande även i

ln!1-dskapet, hnr utskottet funnit vägande skäl förekomma o.ti;

förorda ett förhöjt tilläggsarvode åt Tallllalnen för

innevcr~nde

år och

föreslår förty vördsamt,
att;:~. Lnndstingets
'I1alnum
måtte .för. år . 1947 tillerkännns
.
.
.
ett !'lrv-0.i:'t~, _, s.t-or:t lfi:. Qti-0 mq rtr, utöver honom ti llkommmdo
~

lqnostingsm~nnnnrvode.

Mariehamn den 24 februari 1947.

På

fin~h

ekonomiutskottets vägnar:
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e:roos~ ~~ ~±·
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! ärendets behnndling ho.vo.. del tngi t viceordföranden Blomroos so..mt J.edamöterna Manselin, Albert Jansson och Bertell ävensom supploantEJn Nordmnn.'

