
~ , 1 a n d s 1 a n d s k _ a p s n ä m n ds 

framställning till }l~nds landsting med för-

slag till utjämnande av de belopp, som vid 

N:o 18/1947. den ekonomiska av~äkningen mellan riket och 

landskapet för treårsperioden 1944, 1945 och 

1946 icke k?mpenserats. 

För trecenniet 1944-1946 har / landsdelegation~n stäl+t följarrle 

utgiftsbelopp utom kolumn, vilket -innebär att de skola täckas med 

landskapets egna medel, nämligen: 

Kostnader för landskapets ledamöter i Plandsdelegationen 61.403:
(1944 14.280:-, 1945 1.571:-, 1946 45.552:-) 

Kostnader för jordinlösen 29.308:20 
(1944 10.079:2 , 1945 14.700:- och 1946 4.529:-) 

Prenumerationsavgifter för landskapsnämnden 5.709:-

- D:o - Il .A l.allm.sjukhus 

- D:o - Il Kumlinge sjukstuga 

- D:o - It Ålands lantmannaskola 

Kostnader för polisbilen, landskapets del 

Bidrag till underhåll av insegl·. fyrar till Högholmen 

Agronom Lönegrens pension 21.012:-, 18.515:- och 
16.764:-

Sunnna mk 

1.240 :-

290 :-

290:-

150:-

1.200:-

56.291:-

155.881:20 
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Inalles har således 155.881:20 av landskapets utgifter ställts 

utom kolumn. Emellertid har delegationen gottskrivit landskap et 

·Mariehamns stads andel i kostnaderna för polisbilens anskaffni ng oc 

underhåll mk 21.578:10, vilka vid föregående · avräkning genom ett 

misstag lades landska~ t till 1 ast, varför till ordinarie medel sål 

des bör överföras 134.303:10 och till Mariehamns stad återbetalas 

21. 578: 10. Enligt delegationens uppfattning skulle därutöver i.s36 

kunna avdragas från 134.3C3:10, nämligen den hyra som militärenerl 

för en av landskapets lastbilar. Beloppet finnes upptaget b land 

landskapets div~rse inkomster t>eteckna:t som pyra för en bil och del 

gationen har utgått ifrån att det gällde personbilen. om så varit 

fallet, skulle hyran givet vis tillkommit landskapet. I verkl ighete 

van det som sagt en lastbil och beloppet hör därför till de ordin 

inkomsterna.. 

Det sista beloppet i ovan upptagna sammanställning är det näst· 

största och utgör den icke kompenserade delen av f .d. landskapsa 

nomen Lönegrens pension. Lrrndskapsnämnden, som vidhåller s in upP" 

fattning att dubbelpensioneringen i detta fall är en ofrånkomli8 

följd av åtgärder från statsmyndigheternas sida, vill i detta sa 

ror 
hang påpeka att den enda riktiga grunden ur landskapssynpunkt 

beräkning av Lönegrens pension är landskapsagronomens nuvarande lön. 

Denna är från 1 januari 1947 197.400:-. Sextio procent därav är 

118.440:-. Från samma dag utgår Lönegrens statspension med 90.000:-. 

Lägges därtill 25.740:-, som han h 0 11 er a er i landskapspension, blir 

summan 115.740:-. ttan får sålunda 2.700 mark mindre än vad han som 

f .d. landskapsagronom borde få. Därav bör med full tydlighet framgå, 

att landskapet icke vidare borde behöva betungas med extra utgifter 

för denna pensions skull. 

I anslutning till vad ovan framhållits får landskapsnämnden vörd

samt föreslå 

att Landstinget måtte bemyndiga land-

skapsnämnden a.tt av lands;kaIBts en-

skilda medel till ordinarie budgeten 

överföra 134.303:10 och till Marie-

hamns stad återbetala 21.578:10. 

Mariehamn den 8 oktober 1947. 

På landskapsnämndens vägnar: 

Lantråd ~~ fjJ_ .· 
~ °""-

Viktor s~~anM~lt .. 

Lands!miookamrerare _I(,_~"' ~ 
Werner Eker 
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