
1elands landskapsnämnds 

framställning till $lands landsting med förslag 

N!O 38/1948. till tillägg till inkomst- och utgiftsstaten 

för landskapets enskilda medel under år 1948. 

I enlighet med Landstingets därom giYna anvisning har landskapsnämn-

den i detta förslag upptagit ett anslag om 250 . 000 mark till understöd 

åt Ålands folkhögskola, . vilket belopp täckes med ett lika stort belopp 

från reserverade skattemedel . 

Landskapets ambulansbil har detta år till följd av en del kostsamma 

-reparationer kommit .att ,draga så stora kostnader att ett tillägg om 
I 

. 
35.000 mark blivit nödvändigt. I detta sammanhang önskar land1:kaps-

nämnden erinra om Landstingets önskemål att avgifterna för bilens anv änd-

ning hållas så låga som möjligt. För att landskapets enskilda medel 

inte måtte belastas med alltför stor del av kostnaden för dess under-

håll och lli: ötsel, har landskapsnämnden under den tid den varit i använd
/ 

ning höjt avgiften t:f!e ·· gånger . För närvarande utgör den 15 mark per km. 

I anslutning til'l . vad ovan framhållits får landskaps nämnden vördsan t 

föreslå 

att Landstinget måtte fastställa nedan 

upptagna tillägg till inkomst- och utgifts-

·, 



Mom. 

1 . 

3. 

5. 

staten för landska~ ts enskilda medel 

under år 1948 . 

F ö r s 1 a e 

till 

tillägg till inkomst - och utgif tsstaten för landskapet 

fa lands enskilda medel under år 1948 . 

A. I NKOMSTER . 

v reserverade -1 rid k - - · a s apsskattemede~·· ·· ·· · ····· · ··· · · 

suwJTia inkomster mk 

285 .ooo; -

.235 .ooa: -
=~============================= 

B . UTGIFTER . 

Ambulansbi l ens urrlerhåll o ch skötsel (förslags -

anslag) . . ... .. ..... . 

Understöd åt Ålands folkhögskola .. .... .. .. .... ..... 
Summa utgifter mk 

35 . 000:-

250 . 000:-

285 . ooo: -
=============================== 

Mariehamn den 9 november 1948 . 

på landskapsnämndens vägnar: 

Vicel 9. ntr åd 

Landskapskamrer 

Werner Eker 

l 
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FINANS- och EKONOMIUTSKOTTETS be tän~~~d e 
NQ 20/ 1948 ~e d anledning av Ålands landsli'.åp~ämnd s 
framställning till Ålands landsting med förslag 

t ill tillägg ·t~ll ink oms t- och ut giftsstaten f ör 

landskapets enskilda medel unde r år 1948. 

Med anledning av förenämnda framställning får utskottet härmed vörd-

samt framhålla följande: 
Utskottet anser att l andskapsnämnden hade bort närmare motivera tillH 

läggsanslaget till iianas folkhö~s'kG1A,- -men vill dock icke denna gång 

betvivla , att Emslaget är av behovet p 8ka1_l at. 
Beträffande avgifterna för användningen av ambulansbilen är utskottet 

av samma mening. som landskapsnämnden. Avgiften kunde gärna var~.;I.ägre, 
men då kostnaderna inte för närvarande medge det, h a r utskottet omfatt a t 

landskapsnämndens förslag. 
Med stöd av vad sålund s, framhållits, får utskott e t vördsamt föreslå 

att Lnndstinge t mått e fastställa det av land

ska psnämnden för eslagna tillägget till inkomst

och utgiftsstaten fffir landskapets enskilda medel 

und er år 1948. 

Mariehamn, den 17 oktober 1948. 
På finans- och ekonomiutskottets vägnar: 

--~-~-a __ 
Paul E . Paulson . 

I ärm de ts b eh E> nr'lling h Rva d e lt r.ig i t : or r:1 för anaen P!:ml.son , vi ce ordfö r an

den Blomroos samt l eda möt e rna Bert ell, Albert J ~nsson och Mans elin. 
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