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LAGUTSKOTTETS betänkande Nr 14/196869 med anledning av lantrådets be rättelse till Ålands landsting över landskapet Ålands förvaltning och ekonomiska
tillstånd under år 1967.
Med anledning av ova..mämnda berättelse, varöver Landstir.get inbegärt
skottets utlåtande 9 får utsko t tet som i ärendet jämväl hört lantrådet
rtin Isaksson ? vördsamt anföra fö l jande :
14/1968-69.
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Berättelsens allmänna disposition är den vedertagna. Utskottet anir, att en viss omdisposition kunde vara till fördel men a t t därmed
anstå till dess den under beredning varande nya förval.tningslagen
·vit antagen. Redan därförinnan kunde dock behan dlingen av de bilagor,
mmanla gt 10 stycken 9 som nu är insatta i en ficka i omslagets bakre
ad 9 närmare övervägas. I varje fall vore det till f ördel 9 om dessa
[Lagor 9 till den del de anses erforderliga som komplett ering till
irättelsens text 9 skulle tryckas i samma format som berättelsen i
irigt och häftas samman med denna. Detta skulle inte hindra deras
v-ändning separat i form av särtryck.
Vissa av dessa berä ttelser borde kompletteras med textmaterial 9 utsande tendenser i utvecklingen och jämväl med uppgifter 9 som nu inte
går i dem. Utskottet har särskilt konstaterat 9 att de av landskapets
kvårdsinrättningar avgivna berättelserna 9 som torde följa den upp·11ning 9 som är vedertagen för sjukvårdsinrättningars berättelser 9 int e
-t kan tolkas av den 9 som inte är särskilt insatt i hithörande frågor.
I detaljfrågor har utskottet funnit anl edning till följande påpekande n ~
i.19 rad l . Det här behandlade uppdraget gälJde också enligt Landsti ngets
il ut den 21 mars 1968 avdragsrätten för resekostnader.
:.20 , 3 stycket. Från förskottsans l aget år 1967 avdrags 1965 års åter·alningf 835.594 9 58 mark. Uppgiften hade dock enligt utskottets mening
nat utelämnas från berättelsen.
s.27 a) Ålands central sjukhus. Enligt utsko t tets åsikt borde den för
mö.~ central sjukhus till satta sjukhusnämnden givas vidsträcktare be;enheter i reglemente och måhända få en ställning av direktion. En
.egering av landskapsstyrelsens beslutanderätt torde dock erfordra
;ändring i Vilket utskottet anser det vara skäl att överväga.
s .3 l i 2 stycke1 . Förkortningen åk betyder uppenbarligen årskurs. Ut ttet anser att fö rkortningar som inte är allmänt förekommande borde
vikas .
ss.37-39 Uppställningen avvi ker här från tidigare berätt el ser. Utttet har intet att invända mot detta. På sida 39 ingår mellan av-
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Ltten g och h en förklaring, som utskottet inte anser nödvändig. Beåffande undervisningsanstalternas egna berä tt els er har utskottet konte rat, at t Ål ands t ekniska s kolas berättelse jä~väl innehå ller en
ehållsförteckning . En sådan kunde införas också i övriga skolors
~ä tt e l ser f ör att ge en bättre överskådlighet.
~41. c) Fri vi_ll~g kulturell verksamhet. Utskottet anse r att Ålands
nstmuseum kunde upptagas särskilt i denna del av berät telsen . Också
rottsverksamheten , som stödes me d betydande ans l ag ur landskapsme del ,
nde beröras närmare.
s.59 . De å tgärder, som avse bekämpning av husbock , beröras i ett
~ck e under koloni sationsverksamheten . Då de ssa å t gärde r inte har egent:gt samband med sagda verksamhet, bo rd e berättelsens avsnitt härom avd.lj as på lämpligt sätt och må hända flyttas till ann an plats .
s.70. Tabellens uppgifter om prisdifferenserna är otydli gt angivna.
s.85 . Många av de i förteckningen över verksarnrn.a kommitteer uppgna kommitteerna torde kunna anses ha s lut fört sitt uppdrag. Ut sko tt et
ser att l andskapsstyre l sen borde 7id en inventering av dem utröna dett a
h upplösa sådana kommitteer.I det fall kommit tens förslag inte lett
11 avsedd åtgärd kunde en ny kommitte'tillsättas , om det mera anses
ra behövli gt. Sålunda har den år 1 957 tillsatta kommitt en för utvande av lärobok i Ål a nds s j ä lvstyrelse framfört förs l ag, som lett till
seende av förf attare , men tillsvidare har någon lärobok inte utarbetats.
t kunde vara skäl a tt öve rväga, om utsättande av termin för kommit t eer na
ull e vara till fördel. Såden termin kunde på a n sökan efter prövning för.n gas.
Den under 19 upptagllil arbe t sgrupp en torde vara densamma som den under
, upp tagna och den under 20 upptagna samma som under 14- uppt agna. ::en
.de r 22 upptagna kommitten torde vara tillsatt redan år 1966.
På vissa sidor har s idonumreringen bortfallit.
Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt före s l å,
att Landstinget må tt e ~ ringa detta
t änkande till lantrådets kännedom.
Mariehamn , den 20 december
På

Närvarande i utskottet: ordföranden Nils Dahlman ~v, ceordfö~anden Eliel
;rsson samt ledamöterna Berte1 Boman,Karl Sundb lo och Edw.Ostling.

