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l a n d s k a p s n H mn d s

framställning till Ålands landst~ng med förslag
till inkomst- och utgiftsstat för landskapets
enskilda r1födel under år- 1952.

N:o 29/1951.

n-

Inkomster.
I

•

Behållningen från tid1.o-are år väntas den 1 januari 1952 bliva

1.380 . 000:-.

Jämlikt landska:pslag 33/49 skall tillä~gsskatt uppbäl

ras i landskape t ännu inkommande år.
år inbringa minst 950 . 000 mark.

Sagda skatt väntas för n8sta

För irrr1evarande år utgjorde den

uppdebiterade landska:psskatten 987 . 260 mark .
Då avgifterna för jaktkort tillsvidare äro desamma som tidigare,
har denna post upptagits oförändrad.
Ut?,ifter.
För jaktvårdens främjande har observerats samma b ·lopp som b·e räknas- inflyta genom jaktkortsavgift r.

Nämnas kan att

j utnyttjade

under tidigare år anslagna medel för jaktvårdens främjande uppgiclc
den 31/12 1951 till 198 . 729:-.

Detta belopp har balanserats till

innevarc=inde år .
Understödet åt Ålands Un6domsförbund har höjts från 7.0 . 000: - till

80.000:-.

..
,

sat sig att ett låneanslag vore av no··den.

])å Finströms barnhem upphört med sin verksanlhet har dess anslåc

i

utgått.

sådana fall där en maski'nstati'on,

d.v.~.
-

])etta gäller·i synnerhet
en person, går in för att
. I

anskaffa en dyrbar maskinutrustning, avsedd att betjäna ett större

I

rättshjälp. åt mindre bemedlade personer, som ha h,emortsrätt i land-

område.

I

skapet.

anskaffning som kan beräknas för allmän nytta har

Landskapsnämnden har upptagit ett nytt anslag om 60.000 mark till

Förslaget grundar sig pä lancistingsman Gunhild Berglunds

m. fl: s petition i denna angelägenhet.

Landskap snämnden ·har ansett att

lanclsla~snämnden

serverat 600.000 mark att användas till lån åt småbrukarsammanslut-

dock med prövningsrätt om,. hjälp skall givas i ob e tydligaärenden och

ningar och maskinstationer för maskinanskaffning.

Endast personer rn.,ed åländs~ hemortsrätt, s om vid lrnmmu-

nalbeskattning påförts ska.: tt för högst 75 .ooo marks beskattningsbar
inkomst skulle kunna ifrågakomma vid beviljande av :rä.ttshjälp.

Land-

Beloppet är av-

sett att utgivas åt ·endast verkligt behövande med åländsk hemortsratt samt emot 5
.nen, i

å~~ts

% ränta och fem års avbetalningstid.

.

budget upptagna nettoinkomsten frän försäljning av

slcapsnämnden har för avsi~t att i första hand försöl{a få någon lämp-

SäJ.lens heminan i Jomala -.enligt treårsavräkningen 194 7-1949 har re-

lie; jurist att hålla

s er,verat
s f_o··r a tt anvan
.. d as t i 11
_

n rättshjälpsbyrå under ett år för detta be-

j~rdinlösen

enligt § 5 i

g~rantila-

lopp, men om det visar sig vara omöjligt att få någon jurist att åta-

ge~ .

ga sig uppqrage t,

tL[.l 1?q.lansräkningen för att vid behov kunna användas i ovannämnda

skulle )-anclskapsnämnden genom beviljande av bidrag

eller på annat lämpligt sätt söka förverkliga petitionens syftemäl.

% samt

varlrnn ltan eller har beviljats.

Lån

I manga f a 11 liar de.t
. emel,lertid viQ

~ppgörande

överföras

syftemål.

..

högst 75.000 mark, beviljas småbruka.rsarnmanslutningar samt

d e.s . l:e •. mask instationerna för anskaffning av lantbruksmaslciner •

Tiessq medel skulle sålunda vid bokslutets

Rest.rande mk 699.785:- anser landskapsnämnden vara skäl att re-

Enligt gällande bestämmelse~ kan epdast bidrag, uppgående till

25

i

förslaget till budget för landskapets enskilda medel för år 1952 ob-

rättshjälpen bör omfatta såväl processuell som ut9mproc~ssu~ll hjälp ,

i brottmål.

-

För att i verkligt ömmande fall samt då det gäller en maskin-

.,

...

servera, bl.a . med tanke på kommande treårsreglering.
I

anslutning till vad ovan framhållits får landskapsnämnden värd-

' .,

bemedlade

samt föreslå
att Landstinge t mått e fastställa

4.

5.

6.
ö

60 . 000: -

Lån åt småbrukarsarnmanslutningar oc h maskins t a-

Reserverade mede l
garantilagen

- del und er år 1 952.

F

med åländsk hemortsrätt •••

tion er för maskinanskaffning

, ·nedan u pptagna förslag ti l l inko ms t- och
utgiftsstat för l andskape t s enskilda me-

per~oper

Re serverade

för jordinlö sen enligt §

5 i

................... ............

891.215 : -

..... ..... .......... .

699 .7 85: -

övr~ga

r s 1 a g

600 . 000:-

medel

Summa utgifter mk

2.431.000:-

==============================
till
inkomst- ~c h utgiftsstat f ör landskape ts enskilda mede l under år 1952.
--------------===========~============================================

--------------

Mar i eharn.n den 21 november 1951.
På landslrapsnäl01ldens vägnar:

Ink oms ter:
1.

Beräknad behållning från tidi gar e år ······•••

2.

Lands ka~s skatt 1952

3.

Avgi fter för jaktkort .......•...... · · · ·· ·· · · •

4.

1.380.000:950.000:-

··············~···········

~~A.-~
Viktor Strandfält

100.000: 1.000: -

Räntor ....... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·"· · · · · · · · ·
Summa inkoms t er mk

Lantråd

2.~ 31. 000:-

===============================
Utgift r:
1.

För jaktvå rdens främj ande (förslag sanslag ) ••••

2.

Ålands Ungdomsförbund ...•..................••

3.

För r ä ttshjälp åt inom l a ndskape t b osatta mindr e

100.000:80.000:-

Landskapskarnrer
Th. Er i k sson

l

