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.lands landskaps nämnds 

frartfl t äl lni ng ti 11 .Å lands land sting med för-

N: o 34/1949. slag ti 11 inkomst- och utgtftsstat för land-

skapets enskilda medel under år 1950. 

I en skild framst 2. llning därom bar land skapsnemnden föreslagit 

_att Landstinget måtte besluta att under åren 1950) 1951 och 1952 

upptaga en tilläggsskatt om en procent av inkomstskatten •• Därigenom 

berä knas under 1950 inflyta c:a 700.000 mark, vilket belopp utgör 

huvuddelen av landskapets enskilda inkomster under n8sta år. Övriga 

inkomster, utom ränteinkomster som av naturliga skäl måste bli 

obetydliga, beräknas till samma belopp som under detta år. 

I enlighet med Landstingets uppdrag föreslås bland utgifterna 

ett belopp om ;:.e:;.ooo mark till understöd åt Alands Ungdomsförbund 
.. 

en 
som bidrag till avlönanie av ungdomsledare. I öberensst ämmelse med 

sitt förslag till tillägg till enskilda medels udget för innevaran-

de år föreslår lamskapsnämnden ett understöd om 2 50. 000 mark för 

1950 åt lands folkhögskola. I avvaktan på slutresultatet av av-

räkningen för 3-årsperioden 1947-1949 förslås resten a v den be-

r~knade inkomsten på utgiftssidan betecknad som reserverade medel. 
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I anslut ning till vad ovan framhålU ts f år land skapsnämnden B • UTGIFTER • 

härmed vördsamt föreslå 
1 För jaktvårdens främjande (förslagsanslag) ••. • • · · · · •• • • 80.000;-

att Landstinget måtte fastställa 
2 heserverade skattemedel ••••••••••••••••••••••••••••••• '4.. 05 . 000 ; -

nedanupptagna förslag till inkomst- Ambulansbilens underhåll och skötsel (förslagsansl.) •• 200.000;-

och utgiftstat för landskapets en- Alands Ungdomsförbund ................................. 30.000:-

skilda medel under år 1950. 
5 Alands folkhögskola .................. · · · · · · · · · · · · • · • • .250.000;- : I 

F ö r s 1 a g Summa utg ifter mk 971.000:-
============================== 

till 

Mariehamn, den ~november 19~9. 

inkomst- och utgiftstat för landskapet Ålands enskilda medel 

under år 1950. 

Lantråd 
Morn. A.I NKO!fSTER. 

1 Landskapsskattemedel •.•••.•........•..•......•.•••• 700.000: -

2 Avgifter fär jaktkort ••...••••...•...•....•..•••.••• so.ooo; -

3 Avgifter för anv ä ndning av ambulansbilen ••.•.•...•• 170.0QO: -
Werner Eker 

Av vederlagsmedel för ambulansbilens underhåll ..... 20.000: -

5 Räntor ............................................. 1.000: -

Summa inkomster mk 971.000: -
=============================~~ 


