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FINANS- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande NQ
8/1947 i anledning av landstingsmannen Arthur
Larsons petition N9 16/1947 av den 20 februari
NQ B/1947 •
1947 med försla~ om uppnr9~ åt landskapsnämnden
att under innevarande år i Mariehamn anordna en
kurs för utbildning av kommunala funktionärer
på Åland.
Enligt utskottets uppfattning måste petitionären Larsons förslag att
låt a landskapsnärnnden föranstalta ovannämnda kurs, omfattande en tid av
ci rka tre veckor, hälsas med st är sta ti llfre dsstä1k1e lse och utskottet
omfattar i allo petitionen. Men utskottet måste för ändamålets förverkligande jämväl i hög grad beakta frågans ekonomiska sida. Varifrån taga
penningar? Man kan i utgiftshänseende tänka sig, att nödiga m3 del kunde
erhållas ur anslaget under V H.T. IXi7, till landskapsnämndens disposition
fö r upplysningsändamål i detta åras budget, stort 50.000 mark.
Emedan det. för närvarande icke inom landskapet finnes kompetent person,
som kunde· leda ifrågakomna kurs och dylik förty borde erhållas från riket·,
komma kostnaderna för kursen att bliva avsevärda, Vid sådant förhållande
synes det utskottet, som om nästnämnda anslag icke borde tillgripas, då
det ju måste förslå även till andr.a av laridskapsnämnden beslutna ändamål • .
Fördenskull anser utskottet det vara mest ändamålsenligt 1 att Landstinget
vil le bemyndiga lannskapsnämnn en Att anornnR namnr'l R. kurs samt, att landskapsnämnden skulle anmocas att till årets höstsesslon . inkomma med förslag
om det anslag, som erfordrats för kursens genomförande.
På grund härav föreslår utskottet vördsamt,
att Landstinget ville bemyrtijgl landskapsnämnden att under
innevarande år i Mariehamn anordna en cirka tre veckors
kurs för utbildning av kommunala f1J!lktionärer på Åland samt,
att landskapsnämnden måtte till å>ets höstsession inkomma med förslag om nödigt anslag ror sagda kurs avhållande.
Mariehamn den 25 februari 1947.
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I ärendets behandling hav deltagit viceordftraij.den Blomroos samt l.e~
V
damöterna Manselin, Albert Jansson och Bertell samt suppleanten Nordman.

