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LAGUTSKOTTETS betänkroi de nr 13/1971-72
med anle d11ing av lantrådets b erä ttels e ti 11
Ålands landsting över landskapet Ålands
förval tnin~- och ekonomiska tillstånd under

år 1970.
Y.I ed anledning av ovann ä mnda berä ttelse, varöver Landstinget inbegä rt
:eottets utlåtande 9 får utskottet vördse.mt anföra följande :
Utskottet finner att de allmänna anmä rkningar utskottet tidigare baft
berättelsens redigering numera beaktats. Berättelsen bar också i fleavseenden bliv it utförligare ocb fullstä ndigare än de tidigare betelserna. Utskottet finner därför icke anledning till någon a nnan alla nmärkning än a tt de separata berättelserna från landskapets olika
i ttningar f o~tfarande i de flesta fail saknar innehållsförteckning,
ket ä r en brist med tanke på läsare, som icke sedan tidigare år k ä nti 11 deras uppställning.
I detaljfrå gor har utskottet funnit anledning till följande p å pekanden:
s . 11 ff. Enligt uppgifterna på s. 82 har landskapsstyrelsen år 1968
ls a tt en lagberedningskomrnitte och studiegrupp för ordnandet av det
rntida polisvä sendet i landskapet. Kommitten torde ha i uppgift a tt
r be t a förslag till ny överenskornrnel se förordning om polisväsendet i
dsk ap e t. I berättelsen saknas uppgift om att kommitten under å r 1970
lle h a överl ä mnat förslag i denna fråga, varför utskottet föruts ä tter 7
uppg i f ter måtte tilldelas kommitten med tidsbegränsning .
s . 45 . Und er rubriken 11 Husbockslån och -bidrag" redogöres för den v erk he t, som s y ftar till bekämpa nde av husbock ens och andra insekters
degörelse p å byggnader. Utskottet a nser benämningarna "husbockslå n"
"husbocksbidrag" misslycka de.
s.49. I avd elningen C. Det privata skog sbruket a nföres,
a tt skog s ä garöv e r gått till mekaniserat skogsbruk och förs ä ljning på rot, vilket
;ives bero p å dels utvecklingen, dels en orä ttvis beskattning av det
1a arbetet vid leveransförsä ljning av virke från egen skog. Beskatt.g en av v ä rdet av eget a rbete sker i detta fall enli g t 12 § l a ndskaps ;e n om kommunalskatt för g å rdsbruk och landskapsstyrelsens för varje
utfä rdade beslut angående beskattningsgrunc1er för sagd a arbetsvä rde.
iroend e av om på stå endet i berättelsen inne bä r kritik av Landstin g ets
ilut eller ·a v l a ndskapsstyrelsens eller om det avser att skattenämndericke skµlle följa ifrågavarande för dem bindande stadganden, anser
ikottet att sag da påstående faller utom ramen för berättelsen.
s. 53. I stycket med rubriken YYTuristlån" skall 11 18 å r 11 uppenba rligen
~ a 11 18
lån n •
§..: 56.

Stycket med rubriken YYPlan erings styrelsen 11 innehåller på två

575

-23tällen ordet YVgentemot" och ordet IYavfattarYV vilka kan vara ägnade att
;e en felaktig uppfattning om innehållet.
s.70 f. _Den i 5 § landskapslagen om yrkesvägledning förutsatta rådsivande kommissionen, som utskottet anser behövlig, har icke heller
ilivit tillsatt under är 1970.
s.75. Utskottet har tidigare framhållit (bet.nr 15/1970-71,s.2) att
m förteckning över gällande nat-urskyddsbeslut kunde ingå i berättelsen.
~n sådan förteckning ingår nu i Ålands lagsamling 1970, s. 272, men är
. cke omnämnd i det alfabetiska registret i lagboken. Utskottet är i prin:ip tillfr~ds med omnämnandet att nya fridlysningsbeslut icke ti1lknrn)11it
mder år 1970 men an ser, också med h ä nsyn till ovan nämnda brist i lagloken, att en hänvisning till ifrågavarande sida i lagboken hade varit

Jå sin

plat~.

s.82. Den såsom nr 5 antecknade arbetsgruppen f~Br~~~iörande av
' örslag till . ny vägmärkesförordning överlämnade sitt/förvåren 1970 till
_andskapsstyrelsen. Sedan dess torde arbetsgruppen ha tilldelats andra

tppgif ter i nOm beredning en av trafiklagsti ftningen ( Jmf nr 8). Arbets~ruppen

har i annat sammanhang betecknats som en fast lagberedningskom-

1itte (framst.nr 36/1971, s.2), varför

denna/uppgift i berättelsen icke

zynes motsvara det verkliga förhållandet.
Redaktionskommi tten för Ålands lagsamling bör anses ha slutfört sitt
lppdrag med publiceringen av Alan ds lagsamling 1970 i f::il l l ::inn Rk-=-iri=i 01 t.y
~elsen icke avser att tilldela komrnrl.. tten nytt uppd_r ag.

Utskottet upprepar, att i förteckningen borde anges, om tidsbeg:r:äns1ing utsatts för envar kommi tte eller om den bör betraktas som fast komni tte, s å som uppgivits i annat sammanhang ock så för skattelagskommi tten.
[ det fall att kommitten slutfört sitt uppdrag under förvaltningsåret
)Orde detta angivas i berättelsen. Endast i vissa fall, såsom bet:r:äffand _
1rbetsgru.ppen för förberedande av Självstyrelsens 50-års jubileum, är
3ådana närmare uppgifter icke av nöden. Byggnadskommitteerna bör likaså

{Unna anses fungera till dess byggnadsprojektet är avvecklat.
Beträffande landskapets bokslut med tillhörande bilagor hänvisar

ltskottet till finansutskottets bifogade utlåtande.
Med hänvisning till dGt ov
anförda får utskottet vördsamt före slå ,
att Landstinget måtte bringa detta betill Lantrådets kännedomo
lYiarieharnn, den
v ä gnar:

Närvarande i utskottet: ordföranden Dablrnan, viceo

samt ledamöterna Olof 11. Jansson och Sundblom.
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Med hänvisning till 32 § landstingsordningen i landskapet Åland
får finansutskottet härmed lagutskottet till kännedom meddela , att
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skapets bokslut för år 1970, vi l ka fogats som bilaga till lantrådets
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utskottet icke funnit anledning att påminna i anledning av landberättelse .
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, Sune Carlsson
sekreterare .
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