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FINANSUTSKOTTETS betänkande Ng 18/1952 med 
anledning av Ålands landskapsstyrelses fram·
ställning till Alands landsting med förslag 
till inkomst- och utgiftsstat för landskapets 

enskilda medel under år 1953 (37/1952) 

, ' .•. 

Med anledning av ovannämnda framställning får ut$kottet härmed vörd-
samt anföra följande: 

Landskapet har genom den nya självstyrelselagen tillerkänts ägande_::cät 
till statens jordegendomar i landskapet• D~ssa egendomars avkastning bör 
givetvis ägnas den största uppmärksamnet, i synnerhet som denna avkast
ning är avsedd att ersätta vederlagsmedlen, och sålunda bestämmer land
skapets möjligheter att på sidan om den finansiella utjämningen till
fredsställa vissa, främst kulturella, behov, Utskottet anser på grund 
härav, att bokföringen av jordegendomarnas avkastning bör ordnas på af
färsmässig basis så att den verkliga inkomsten framgår. F.rågan om jord

egendomar går med förlust eller vi.nst kommer säkerligen framdeles ofta a 
1
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vara avgörande i frågor rörande budgeten för enskilda medel och vid even 
tuell förlust kan det bli fråga om försäljning av de områden, som inte 
kan göras vinstbärandeo Det kan visserligen vara förenat med vissa svå
righeter att kombinera en kameral bokföring med en affärsmässig, men mo
deller härför finnes både i statens bokföring och på närmare håll i Ivia

riehamns stad, där toe~. elektricitetsverkets bokföring torde vara affärs 
mässigt uppställd. 

Utskottet har föreslagit, att skogsfgrsäkringen bör bibehållas som 
vanlig årsförsäkring, varför anslagGt för försältringspremie minskats 
till 310210 mark (utjämnat belopp)~ Landskapsstyrelsens förslag kunde 
visserligen omfattas under förutsättning att säkerhet kunde anses före
ligga för att inflation inte kommer att påverka skogsbeständets penning~ 
värde under de närmaste årtiondenao Men utskottet anser för sin del att 
man inte gärna kan räl-ena med ett stabilt penningvärde under en så lång 
tidc Försäkringen borde i såfall indexbindas då man annars blir tvungen 
att höja försäkringen och då bör premier likafullt betalas om ock till 
lägre belopp efter 25 års förlopp. Vid en eventuell deflation utbetalar 
f örsäkringsgivaren inte högre belopp än vad som motsvarar den verkliga 
skadan, varför i detta f~il för hög premie har erlagts. 

Utskottet har hö.jt anslaget till Föreningen Folkhälsan på Åland för 
t andvård i den åländska skärgården till 75.000 mark då denna verksamhet 
bör understödas så att den kan fortsättas. 

I IV kap. 3 :mom• har texten ändrats till ålä~dsk hembygdsrätt, som ju 
numera är den i lag fastslagna termen~ 

~e f öres,lagna ändringar~a föranleda en ändrine av pe~erverade. m~dGl 
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f ör den skattefinan~ie lla utjämningen f ör budget ens balansering utan 
ändring av slutsummorna på i nkomst- och utgiftssidan~ 

En felräkning eller felskrivning i slutswnman för IV kap~ om 10.000 

mar k har samtidigt rättatso 
.•. "-:. 

På grund av vad sålunda framhållits får utskottet härmed vördsamt 

föreslå, 
att Landstinget måtte antaga landskapssty

relsens förslag till inkomst- och utgif tsstat 
för landskapets enskilda medel under år 1953 
med .nedan föreslagna ändringari samt 

att Landstinget måtte bemyndiga landska:ps

styr elsen att vid behov upptaga för budgetens 

f örverkl i gande er forderliga lån. 

I N K 6 M S T E R. 

Landskaps
s tyre ls ens 
förslag. 

U T G I F T E R. 

l~ Landskapets skogshu~hållningQ 
----------------------------------------------------------------

60 Premier för skogsbrandf örsäkring ~ 0 • • • 0 • • • • , 49.,410:-

Summa I kap~ 20792~785 : - 20774:_.:585 ~ -

III., Hälso- och sjukvårdsväsendet$ 
---------------------------------------------------------------------

5o Föreningen Folkhälsan på Åland~ för tand

vård i den åländska skärgården (; .. ~ " • '"· e •• " 

Summa III kap ~ 270 ~ 000 ~ - ~~~QQQJ..:: 

IV" ~ät§Js!.ldB: .arw±,§b;?.. 

3o För rättshjälp å.t inom landskapet bosatta 

mindre bemedlade personer med åländsk 

4o För utgifter i samband med den skattefinan-

50 ~ 000g-

Finansutsk 
tets för
slag. 

.l~·..f..10 ~-: 

75 .. 000:-_ 

siella utjämningen (reservationsanslag) 3D043o295:- 3e03§~ 

Swnma IV kap. 60505 . 910~- 6o509 c ll0~-

-- ·.~ -
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Mariehamn den 27 november 1952. 
På finansutskottets vägnar: 

_____ i_ ___ ~~------
K.A. ' Helin. 

I ärendets- behandling ha ordföranden Helin, viceordföranden 

Bengtz samt ledamöterna Häggblom, Lennart Mattsson och .Andersson 

deltagit. 
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