FINANS- och EKONOMIUTSKOTTETS bet ä nlcnc1e l\!Q 4/H'47
'
med för slag om bevJ. f.j ande av repre ssn ta t :Lcx~ sr.1e.;l':3 2.
~

0947.
!
.åt Landstingets Talman för år 1947 :.
Under förgången tio hqr I ,!Olnflstin.o.:et;s ri:'11lm"m ~rli,g;en bevilj 8ls

se11tationsmedel

~

vilka uncier tiC en intill år 1946 v .q rierr:t t

:.'8::;:1'e·~

rne ll P~:r::.

8 "00C'

och 12. 000 mark. Även dessa be lopp hava, liksom Talmannen s ti :~~:..C.ggJl:i.:i.";'u ··
de, tills dato godkänts av ålnndsdelegntionen och fastst äl l ts

m~j:'k ;.

?reaident e För senaste år bevikjodes för ändc:mri.ålet J.5 oOOO

rik6'c s

ffll

vil le,::. s be-

lopp även torde bliva godkänt såsom föranlett av rådande d yrtido
Utan tvivel är Talma nnen i

.P.lo.nds lnndsting den psrson .. som nr2.s ·'.; ."C1'am·~

tr äoer s Fiväl ut S..t som inom l nnd sknpet

~ I

dennn sin st ällning .h:.'.T' h:-1r1.

alltid v a rit tvungen rttt i betydande mån representerao Oc h hans r8pr2:ion ...
t J. tionsskyldighot hal(U.nder de senast e åren på intet s att miuslm"'.Js
tv är tom ök':lts

o

Den som varit i

tillfäll e Rtt följ3 me d

G.·i;n:c1

T n 1.mn nn e~1s

ro~· n>

sen to. ti VD. upp g ifter, mås to kon sto. ter f\ sistnämnda f o.ktu..':lo Vic s m.si.nt för ,-·
l an::J.~

håJ.lEmd e framstår dot såsom en bjud a nde plikt, n tt fundstinge t l.::.r

sko.pet s me de 1 t illEJ rkänne r Ta lrno. i.non ett så st ort a nsl ng för r epI' Gser;,·~

ta tion , n. t t h nn icke blir tvunge n o. t t ur egn2.. med e l be kos bo. nämnd o

-:i t

g:i.:'<-·

ter ., som ju tillkommo. för uppb äro.nde o.v den högn ställning h c.:n int ets':3r
i det o.utonoma 1hnnd .. På grund härav och med beo.ktnnde n v r ådand e höga

dyrtid i

o.vseende å o.lln för Ta lmo.nnen i nämnda hänseenden oundgän.glig a

utgift e r, synes det ut skot .t et vnrn fullt motiver11t, 11tt Talmo. nnens r ep·rese nto.tionsmedel för f-ir 1947 frfuöjqs; och får utskottet därför vördsamt
före slå,
ntt Lc.ndstinget måtte för år 1947 ställa till
nens förfogand e ett belopp av 18.000 mnrk att

'r,,1 l man- I .

o. nv änd~s

för representntionsändo.m å l o
Mo.riehnm...'1. den 24 febru o. ri 1947.
På fin a

....
I ärendets beho.ndling hnva delt a git viceordför o.nden Blomroos s o.mt
l edo.möt e rn o. Manselin, Albert Jonsson och BBrt€ll ävBnsom suppl eo.nt e n
Nordman .

