
028 

L a n d s k a p s n ä m n d e n s fram-

N: o 3 /19 .!Z_:. ställning till ~lands landsting med förslag 

till tillägg till landskapets ordinarie 

inkomst- och utgiftsstat för 1946. 

" svårigheten att under nuvarande förhållanden på förhand riktigt 

bedö:ma kostnaderna" för ett arbete och andra omständigheter ha för-

anlett att vissa anslag för 1946 blivit överskridna efter det den 

. 
tilläggsbudget för i946, som ingavs till landstingets höstsession, 

hade' överlämnats till landstinget, och nödvändiggjort detta nya 

tillägg till densamma. Landskapsnämnden har icke ansett sig böra 

belasta detta med belopp om ett eller annat hundratal mark. 

Utgifter. 
-------------------

EGENTLIGA UTGI.tt'TER. 

Första huvudtiteln. 

Landstinget. 

Anslaget under mom. 2, allmänna landstingskostnader, har över-

skridits med så stort belopp att landskapsnämnden ansett att ett 

tillägg ti'll detsamma b d b or e o serveras, fastän det är förslagsan-

slag. 

Tredje huvudtiteln. 



D3t1 
r- , ., 

Polisvården. Flera omständigheter ha tillsarnnans förorsakat att anslaget för 

Polisinrättningen i Marienamn. triidgårdsförsöksfäl tet i G;odby b li-V:i t otillräckligt. Sålunda kom 

Polisinrättningen hade i god tid anhållit om ett 6.000 ma r 1's .försöksledarens för~lag till ,budget för försöksfältet för 1946 in 

tillägg till expensmedl~n och på grund av ansökan beviljats r ~t f:5rst sedan ordinarie budgeten genomgåtts i första läsningen och 

att genast översl{rida det med ett visst 111indre belopp. Samtid blev sedan icke observerat. Anslaget för 1946 blev därför detsam-

hade landskapsnämnden beslutat att 6. 00 mar~ skulle observera ma som för 1945 eller 34,000' mark, medan försöksledaren föreslacit 

tilläggsbudgeten. Detta ble.v emellertid genom förbiseende i ck det höjt till 80.000 mark. Försöksledaren hade sederme~a icke hel-

g jort, varför det belopp 4.637 mark, med vilket expensmedlen i ler observerat att anslaget icke blivit höjt efter hans förslag. 

verkligen kommit att överskridas, här nu upptagits. Fär lian under sommarens lopp kom underfund med att ett anslag om 

Polisväsendet på landet. 126.000 mark skulle bliva · av behovet, begärde han därför ett till-

Till anslaget till reseersättning ct landspoliser erfordras lägg om endast 46.000 mark. Vid behandlingen av tilläggsbudgeten 

tillRgg om 2.950 mark. observerades icke denna omständighet. Detta skedde först sedan 

Femte huvudtiteln. ::..,appo1 .. ten för sista kvartalet för 1946 i januari detta år kom· in, 

Undervisningsväsendet. då det av densamma framgick, att utgifterna ö"verstego inkomsterna 

}lands sjöfartsläroverk. _,,__.._. - .. med c:a 33.000 mark. Ett andra tillä_gg or1 detta be.lopp har följ-

Anslaget till undervisningsmaterial har överskridits med 1. aktligen blivit av behovet. Försöksfältet har under 1946 givit 'en 

mark. inkomst av drygt 60.0CO mark. 

KAPI;r ALUT G I:b'l'ER • 

Näringarnas främjande. Icke inkomstbringande kapitalutgif'ter. 

Jordbruket och dess binäringar. }\ommunika t io.nerna. 



För anordnande av menförestrafik till Eckerö ha kostnaderna 

1946 stigit till 892.556 mark, medan det för samrha år beviljade r. 

ta anslaget var endast 800.000 mark. Ett tillägg om 92.556 mark 

har därför blivit av behovet och observerats i denna tilläggsbud 

Arbetet blev dock icke avslutat under 1946 och kommer därför att 

nödvändiggöra beviljandet av anslag : ~ ven under 1947. 

I ans lutning till vad ovan ·framl.1.åll:Lt s får landskapsnämnden 

med vördsamt föreslå 

att landstinget måtte fastställa neda 

upptagna förslag till tiliägg till 1 

skåpets ordinarie inkomst- och utgift 
I. 

stat för 1946 och bemyndiga landskaps 

II. 
nämnden att upptaga för dess utjämnan 

erforderliga låno 

F ö r s 1 a g 

till 

f
öl' ~L. 

tillägg till landskapets ordinarie inkomst- och utgiftsstat 

1946. 

Kap. mom. 
A. Inkomster .• 

KAPITALI11KOMS'l'EH . 

· Första a"l,fdelningen. 

3. Lån . ...................... · ...................... . 1950087:-

Sumraa inkom~ter mk 195.087:-
· · · , , · · · · - - · - ·B. Utgifter. ============~===============~ 

EGENT LlGA UT GIYrER 

Första huvudtiteln. 

Landstinget. ------ ·-

2. Allmänna landstingskostnader (förslagsanslag) ....• 

4. Expensmedel 

Polisvården. 

Polisinrättningen i Mariehamn. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ 
Polisväsendet på landet. 

3. Ersättning åt landspoliser för resor inom eget di-

strikt ........... . . . . · ......................... . 

Femte huvudtiteln. 

Undervisnin sväsendet. 

Älands sjöfartsläroverk. 

4. Undervisningsmaterial . ......................... . 

Sjätte huvudtiteln. 

60.000:-

4.637:-

2.950:-

1.944:-



Näringarnas främjande . 

- III. Jordbruket och dess binäringar. 

J.O. Jordbrul-c.si'.örsöks,verlrnamhe.t.en:. , . 

Trädgårdsförsöksfältet i Godb~ .. .. ... .... ... 33. ()(){) : -

KAPIT ALUTGI.LiTER . 

Elfte huvudtiteln . 

I cl<::e inJmmstbringande l>:apitalutgif ter • 

I-V • 
Komnru.nikat ionerna . 

5. ordnandet .av . menförestrafiken till . Eckerö .... .•• 92 . 55 6: -

summa utgifter rnlc 195 .087: • 
=====~~~=================== 

Mari~hamn den 6 februari 1947 . 

• ' • ~ ~ .. .. • • " 1 - .. I> ~ " • .. • " .. " ... 

· ·p~ - iandskap snämndens vägnar: 

"\~...._J.Lc:..-' 
---------- - -----~ - - -

' ~ . ' ' ' .. . ~ 

N2 2/1947. 

- t r~ ~-o 3 4 -
FINANS- och ERONOMIUTSKOTTETS betänkande 

NQ 2/1947 i anledning av landskapsnämndens fram•4 

ställning till Ålands landsting med rorslag om 

'tillägg till den ordinarie inkomst- och utgifts-

staten för landskapet Åland under år 1946. 

Förhandenvarande bua~etförslag är net tredje i ordningen för år 1946 1 

som finans- och ekonomiutskottet fått si~ förela~t att granska samt att 

om resultatet härav avgiva utlåtande, De två tidigare I'orslagen slutade 

på sammanlagt den betydande summan av 11.525.868 mark, medan denna budget 

lyder på en slutsumma av 195.087 mark. 
Den osäkerhet, som orsakas av kostnadsnivåns stegring och penningvär

dets fal l jämte andra samverkande orsaker, har i riket föranlett till

komsten av till~gsbudgeter för att fylla oundgängliga behov. ~andskaps

nä~nden har sannolikt även haft svårt att överblicka den ekonomiska situa
tionen för landskapets vidkommande samt förty nödgats anlita ifrågava~ande 

osympatiska utväg. 
Men landskapsnämnden hade dock bort kunna undvika tvenne utgiftsposter 

1 förevarande budgetförslag, nämligen anslaget 4 1 637 mark till polisinrätt

ningens i Mariehamn expensmedel och utgiften 33.000 mark för trädgårds

försöksfältet i Godby. Utskottet har visserligen, då landskapsnämnden 

medgiver at t förbiseende vållat nämndens förslag, kunnat stillatigande för

bigå postern~och föreslå desammas godkännande. Men ett såiant f"orfarande 

skulle enligt utskott e ts mening göra dess laglikmätiga granskni ng av de 

budget förslag, som av landskapsnämuden insändas till Lands tinge t $ godkän
nande, mer eller minare utan vi:i,rne. 

Enär nästnämnda ans l agsbehov liksom även övriga i förslaget upptagna 

tilläggsposter synas utskottet nödvändiga och således enligt dess mening 

borde godkännas, får utskottet vördsamt föreslå, 

att Landstinget måtte fastställa nedanint agna 

förslag om tillägg till den ordinarie inkoms t

och utgiftsstaten för landskapet Åland under år 

1946 samt 
att Landstinget måtte bemyndiga landskapsnämn

den att upptaga för denna utgiftsstats f"orverkli

gande erforderliga lån. 

F ö r s 1 a g 

angående 
till~ till landskapet Ål ands ordinarie inkomst- och u tgiftsstat för år 
1946. 


