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ning -av 

FINANSUT"SKOTTETS betänkande m 21/1:959 me.d anled-/ 

Ålands landskaps.,- -yrelses framställning med för-

slag till ordinarie inkomst- och utgiftsstat för 

landskapet Åland under år 1960 (29/1959). 
Sedan Landstinget vid enda behandlingen beslutat om ändring i ut

skottets betänkande m 19/1959 och med anledning därav inbegärt nytt 

utlåtande av utskottet, f år utskottet vördsamt anföra följande: 

Vid plenum i dag har Landstinget antagit landskapslagen om ändring 

av landskapslagen angående landskapsförvaltningen i landskapet Åland, 

varigenom en ny sekreterartjänst tillkommer vid landskapsstyrelsen. 

Denna landskapslag kommer emellertid att träda i kraft, under förut

sättning att Republikens President icke besluter, att Landstingets 

beslut skall förfalla, under vårvintern 1960. Landskapsstyrelsen har 

sålunda möjlighet att i tilläggsbudget föreslå de ändringar och till

lägg i 1960 års ordinarie budget, vilka orsakas av nämnda lagändring. 

Utskottet har därför omfattat Landsting ets beslut om att sekreterar;_ 

tjänsterna nu upptagas i ordinarie budgeten för 1960 enligt för till

fället gällande l agstadganden och har i sitt nedanstående ändringsför

slag gjort därav påkallade ändringar i nedadderingen av inkomst- och 

utgiftsposter. 

Utskottet har samtidigt infört i plenum framförd rättelse i utskot

tets förslag beträffande 6 Ht. IV:4 och därav följande ändringar. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå, 

att Landstinget måtte antaga l andskapsstyrel

sens förslag till ordinarie inkomst- och utgifts

stat för landskapet Ål and under år 1960 med i ut

skottets betänkande m 19/1959 och i detta betän

kande ingående ändringsfl.örslag, samt 

att Landstinget måtte berättiga landskapssty

re lsen att upptaga för budgetens förverkligande 

erforderlig~ lån. 

INKOMSTER. 

5 Avdelningen. 
----------------------------

I. Finansieringsinkomster, 

Avräknings- och ränteinkomster. 
i 

1 . Statsanslag för skattefinansiell utjämning 

j 

868.767.470 



-2-

Summa I kap. 869.820.470 

Summa 5 Avdelningen 869.820.470 
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Summa inkomster mk 1.006 .931.970 
================================= 

UTGIFTER. 

2 Huvudtiteln. Landskapsstyrelsen. 
--------------------------------------------------------------------

I. Centralförvaltningskostnader. 

1 . Avlöningar: 

1 lantråd, grundlön (42 lkl) ...•..•.•••.... 

1 sekreterare, grund lön (35 lkl) •..•..•••. 

(uteslutning) 

1 vägingeniör, grundlön (33 lkl) •••.•.•.•.. 

1.816.200 

1.150.200 

1.025.400 

18.264.200 

8. Kostnader för extra personal (förslagsanslag) 

Summa I kap. 29. 384. 200 

Summa 2 Huvudtiteln 29.384.200 

6 Huvudtiteln. Näringarnas främjande. 
----------------------------------------------------------------------------

IV. Särskilda anslag. 

4. Rådgivning för och annat främjande av hem- och små-

industrin o • • • • • • o • • • • o • o • • • o o • , • • ~ • a o • • • • • • • • 

Summa IV kap. 2.725.000 

Summa 6 Huvudtiteln 56.995.400 

Mariehamn den 10 

1.250.000 

300.000 


