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FINANSU1f SKOTTETS andra betänkande m 22/1952 
med anledning av Ålands landskapsstyrelses 
framställning till Ålands landsting med för-
slag till inkomst- och utgiftsstat för land
skapets enskilda medel under år 1953. (37/52)0 

Sedan Landstinget icke kunnat godkänna utskottets betänkande 1~~ 18/ 
1952 oförändrat och med anledning därav återremitterat ärendet, får ut
skottet härmed vördsaJ1lt framföra följande. 

Då Landstinget vid omr9$tningen i samband med detaljbehandlingen av 
budgeten för enskilda medel omfattat förslag om höjning av anslagen för 
Ålands Ungaomsförbunds instruktörer, har utskottet i nedanstående förslag 
höjt anslagen vardera med 50·.000 mark.. För att efter denna ändring ba
lansera budgeten anser utskottet enda möjligheten vara att upptaga ett 
lån till motsvarande befOPP då Landstinget i övrigt omfattat samtliga 
inkomst~ och utgiftsposter. 

På grund härav får utskottet vördsamt föreslå, 

10. LåIJ. 

att Landstinget måtte antaga l~ndskapssty
re~sens för.lag till inkomst- och utgiftsstat 
för _landskapets enskilda medel under år 1953 
med nedan föreslagna ändringar. samt 

att Landstinget måtte bemyndiga landskaps
styrelsen att vid behov upptaga för budgetens 
förverkligande erforderliga lån. 
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Finansut
utsk:ottets 
förslag. 

100 .. QOO:-

Summa· inkoms'te'r mk 10~ 655~ 695 :- 10. 7550 695 ~-
====·===;:========;:==================-=========== 

UT G. I F TER. 
I. Landskapets skogshushållning • 

.. 
• 111'!19 .- .~ 

. 6. Premier för skogs brandförsäkring . '· ~.':• •.••• 49.,4io:- _ll.210:-

-
Summa I k~P· 2•792•785:- _g,,774.585:-

- - - - .-
II~ Bildningsväsendet . 

- -
=======:~=======·~~=== 

-- - ... --
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19. Bidrag för avlönande av J~lands Ungdoms

förbunds ungdomsledare •••••••••••••••• 
20. Bidrag för avlönande av Ålands Ungdoms-

förbunds teaterinstruktör •••••··~·•••• 

1800000:- 2300000:-

90.000:- 140.000:-:_ 

Summa II kap. lg077.000:- 1.177.000:-
III - Hälso- och sjukvårds~äsendet. 
--------------------------------------------------~--------~--------------

5. Föreningen Folkhälsan på Åland, för tand

vård i den åländska skärgården~··••••••• 
... 

Summa III kap. 270.000~- 295.000c
IV. Särskilda anslag. 

3. För rättshjälp åt inom landskapet bosatta 
mindre bemedlade personer med åländsk 

hembygdsrätt ••••••••••••••••••••••••••··~ 
4. För utgifter i samband med den skatte

finansiella utjämningen (reservationsan-

50.000:-

60.000:-

slag) •••••••••••••••••••~•·••••••••••••• 3.043.295:- 3.036.495:-

Summa IV kap. 6.505.910:- 6.509.110;-

Summa utgifter mk 10.655.695:- 10.755.695#-
============;==;===========~;============== 

Mariehamn den 2 december 1952; 
På finansutskottets vägnart 

</][}!~: 
K.A. Helin. 

I ärendets behandling ha ordföranden Helin, viceord~0randen Bengtz 
samt ledamöterna Häggblom, Lennart Mattsson och Andersson deltagit. 


