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LAGUTSKOTTETS betänkande nr ll/l969-

r 
70 med anledning av lanirå dets berättelse 
till Ålands landsting över~ landskapet 
Ålands förvaltning och ekonomiska till-
stånd under år l9E8. 

~ed anledning av ovannämnda berättelse , varöver Landstinget inbegärt 
kottets .utlåtande, får utskottet vördsamt anföra följande: 
Berättelsen är för denna gång omdisponerad på ett sätt, som gjgrt 

fullständigare och överskådligare till innehållet. I början av be~ 
telsen har införts en förteckning över Ålandsdelegationens medlem

och över landstingets medle!IlL1ar, tjänstemän och landskapsrevisorer
vilket utskottet finner vara ändamålsenlig~. Beträffande Ålands

.egationen hade utskottet gärna sett att också suppleanterna inta-
;s i förteckningen. Beträffande landstingsmännen kunde en komplette
Lg med deras tidigare mandat vara upplysande varjämte deras fullstän
;a förnar:m konsekvent kunde ha införts. Vid Landstingets ka~sli 
ins härutöver tillsvidare notarietjänsten, som icke blivit omnämnd 
den också för tillfället och i väntan på en omorganisation icke är 

3att. 
Såsom en allmän anmärkning må också anföras att marginalrubriker 
~llmänhet kommit till användning men detta har icke skett konsekvent. 
lunda saknas marginalrubriker helt på sidorna 9-14 och vidare helt 
ler delvis på sidorna 27-29, 46-47 och 50, möjligen på grund av rub
cering i annan 
redigeringen i 
Utskottet har 

form. Berättelsen skulle vinna på större konsekvens 
detta avseende. 
i sitt betänkande nr 14/1968-69 föreslagit att de 

11 berättelsen fogade separata berättelserna från vissa landskapets 
.rättningar kunde tryckas i s~~rna format som lantrådets berättelse 
h häftas ihop _._med denna. Måhända skulle berättelsen på det sättet 
. ett alltför stort omfång , varför utskottet icke vill vidhålla det-
L förslag. Likväl bör ett enhetligt format övervägas då detta medför 
ijlighet att binda in berättelserna så att de tillsa!IlL1ans ~evaras för 
:-amtiden. 

I detaljfrågor ·har utskottet funnit anledning till följande påpekan-
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s.14. Ålands mentalvårdsförbund, som äger och förvaltar främst Grels-

1111' 

y sjukhus, är icke ett landskapets organ, vilket hade bort framgå av 
erättelsen. Kommunalförbundets årsberättelse bör enligt utskottets me-
ing tillställas landstingsmännen men det kah ifrågasättas om berättel
en borde överlämnas som en bilaga till lantrådets berättelse . 

s.19. UtskQttet har i sitt ovannämnda betänkande angående lantrådets 
erättelse för år 1967 påpekat, att endast Ålands tekniska sko la~ sepa-
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i årsberättelse har innehållsförteckning. Förhållandet är detsai·Dma 
ia gång. 

3.20. Under rubriken "Produktionsresultat" ingår ett sakligt fel på 
id av omkastade sifferuppgifter. 

3.22. Då Ålands handelsskola utger egen tryckt berättelse, hade det
Jort angivas i berättelsen. 
3.23. Beträffande Mariehamns medborgaranstitut kan srumna anmärkning 
~s som ovan beträffande Ålands mentalvårdsförbund . 
3.24. Fri kulturell verk~amhe~. Utskottet har i sitt oftanämnda. 
inkande angående lantrådets berättelse för år 1967 anmärkt på .att 
ta avsnitt i berättelsen uppvisar vissa brister. Dessa brister har 
na gäng avhjälpts men utskottet måste likväl konstatera, att avsnit-
är väl kortfattat i förhållande till den verksamhet, som utskottet 

r kännedom om. Utskottet vill därför framföra önskemålet, att detta 
nitt av berättelsen ges ett fylligare innehåll, som bättre återspeg-
årets verksamhet, även om den begränsas till sådant, som landskapets 

an haft direkt kontakt med. 
s.30. Utskottet anser det angeläget att en förteckning över landska
s fasta egendom uppgöres. 
s .55 . Enligt berättelsen har 27 personer, som icke åtnjuter åländsk 
.bygdsrätt, erhållit lagfart på fastighetsförvärv under året. I 23 
1 har dispens beviljats finska medborgare medan 58 ärenden angående 
.änningar behandlats . Dessa siffror kan givetvis icke korrespondera 
. varandra då dispensansökan kan ha behandlats under året men lagfart 
·iljats först följande år. Det ligger dock i Landstingets intresse 
; i detta avseende erhålla en möjligast utförlig redogörelse för före
unande främmande fastighetsförvärv. Utskottet vill i synnerhet påtala 
.sten av uppgift om, vilket antal de fall uppgå till, i vilka land
tpsstyrelsen icke ansett skäl föreligga till inledande av lösnings
~farande ehuru förvärvaren saknat hembygdsrätt . 
s.65. Utskottet har sig bekant att landskapsstyrelsen på senare tid 
~t allmänt infört tidsbegränsningar för kommitteers och arbetsgruppers 
:örande av de~ före~agda uppgifter. Detta anser utskottet kunde till
apas som regel och kunde i berättelsen angivas, vilken tidsbegränsning 
a är gällande. 
Med hänvisning till det ovan anförda f år utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte bringa detta be
till lantrådets kännedom. 

Mariehamnt den 

la t o 1j~t vägna . 

~ w tUli ·iaV\ 
N~ s Dahlman ) 

· • •, .. ,. -• · ~··· 1l:f' Sundman. 
Närva;ande i uf~~·ottet: ordföranden DalTlruan, vi eordföran~~n . Persson 

nt ledamöterna Sund blom och Ostling ävensom sup . eanten Cur t-' G-arlsso.n:.. 
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