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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 13/1974-75 
Lied anledning av landskapsstyrelsens berät
telse till Landstinget över lands kapet 
Ålands förvaltning och ekonomiska tillstånd 
under år 1973. 

Landstinget har inbegärt lagutskottets utlåtande över ovannämnda 
rättelse. Med anledning härav: får utskottet, so:iJ i ärendet hört 

~a.ntrådet Alarik Häggblo1:i s8l.l.lt oottagi t inbegärt utlåtande av finans-
<''> 

f}.tskottet oo landskapets bokslut, vördsamt anföra följande: 
Utskottet har konstaterat att flera av dess- påpekanden under ti-

4igare år BJed anledn ing av landskapsstyrelsens berättelse blivit be
;ructade i förevarande förval tningsberä ttelse. I fråga om siffermaterial 
1 bilagorna emotser dock utskottet att landskapsstyrelsen så konse
kVent sow rJÖ jligt _ uå tte införa uppgift ow föregående kalenderårs 
motsvarande antal ärenden, antingen angivna i totalantal eller i ök
ning eller minskning. 

et .tryckfel är med hänsyn till berättelsens omfattning ringa. 
:På s. 8 har uedlemwen i Ålandsdelegationen Bror-Erik SjöholE1 ti

tulerats lagstiftningsråd. Sjöholu är sedan år 1971 förvaltningsråd. 
I fråga om brandväsendet konstaterar landskapsstyrelsen att några 

skärgårdskoowuner helt saknar organiserade brandkårer. Utskottet fin
ner detta förhållande ohållbart och emotser landskapsstyreleens snara 
åtgärder i ärendet. 

Bland alloänna ärenden inom utbildningsavdelningens förvaltnings
owråde på s. 35 anges att fraLlställning gjorts ow att ansluta lärarna 

landskapet till det centrala r:iatrikelkortsysteraet i Jyvä:skylä. Av 
berättelsen fraogår likväl icke uotivet för och ändaoålsenligheten 
illed åtgärden varför en närware bedöuning icke kunnat göras. 

På s. 50 fraogår att sportdykarklubben Nautilus beviljats under
stöd för utförande av undervattensarkeologiska inventeringar. Mot 
detta finns inget att anföra. Emellertid anser utskottet att land
skapsstyrelsen borde undersöka oöjligheterna av att museibyrån skulle 
få kunskap ow de fyndplatser och fynd soa redan kan ha blivit noterade. 
Utskottet förutsätter att vid beviljande av tillstånd uppgifter 01.ci fynd· 
Platser och fynd avges. 

Utskottet, sow tidigare påyrkat att kor:mi tteuppdrag bör ges tids
bundna, har ej kunnat undgå att notera att ett flertal för Dera än 
fen år sedan tillsatta koomitteer fortfarande ej avgivit slutbetänkan
de under år 1973. Utskottet förutsätter att landskapssty:r.elsen ser över 



-2-

dessa kooui tteers verksa:GJ.het och vid behov förelägge r deo viss tid 

att avge slutbetänkande . 
Finansutskottets ovannäLlnda utlåtande fogas till detta betänkande 

såsöL:J bilaga. 
Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Marieharm, den 

att Landstinget aåtte bringa detta be
tänkande till landaapsstyrelsens kännedm::i. 

vägnar: 
.--

rdförande 

Närvarande i utskottet:ordföranden Saloen, viceordföranden Sund
bloo sa.wt leda.wöterna Dahl.oan, Olof Jansson och Bengtz . 
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