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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 14 /1980-81 

med anledning av landskapsstyrelsens 

berättelse till Ålands landsting över 

landskapet Alands förvaltning och 

ekonomiska tillstånd under år 1979. 

Med anledning av ovannämnda berättelse, varöver landstinget inbegärt 

lagutskottets utlåtande, får utskottet~ som i ärendet hört lantrådet 

Folke Woivalin, kanslichefen Gunnar Jansson, utbildningschefen Börje 

Karlsson, fiskeriintendenten Carl Storå, yrkesvägledningsinspektören Bo 

Berg samt mottagit inbegärt utlåtande av finansutskottet om landskapets 

bokslut och finansavdelningens verksamhetsområde, vördsamt anföra följande. 

Utskottet konstaterar att inga korronentarer av enskilda landstingsmän 

anfördes vid ärendets remiss till lagutskottet. Dessutom konstateras 

att vissa av utskottets påpekanden i anledning av föregående berättelse 

nu be§lktats i den föreliggande berättelsen. Därutöver konstateras att fincms

utskottet i sitt bifogade utlåtande intet har att påminna. 

Utskottet har vid behandlingen av den föreliggande berättelsen, liksom 

vid behandlingen av de närmast föregående årens berättelser, ägnat särskild 

uppmärksamhet åt förteckningen i bilaga 3 över hemställningar till landskaps
styrelsen och övriga i landstinget väckta initiativ.Dessutom har utskottet hört 
sakkunniga i anslutning till olika frågor rörande förvaltningen under berättclse
året. 

Inledningsvis konstateras i fråga om utlänningars tillstånd för jordför-

värv att ett fall förekorronit när ministeriet för inrikesärendena avslagit en 

tillståndsansökan som landskapsstyrelsen beviljat. Enligt utskottets uppfattning 

vore det önskvärt att inrikesministeriets beslut i dessa självstyrelsepolitiskt 

betydelsefulla ärenden skulle överensstärrona med landskapsstyrelsens ställnings-
tagancle. Enbart den omständigheten att inrikesministeriets beslut 

fattas enligt lagen om utlänningars samt vissa sarronanslutningars rätt att 

äga och besitta fast egendom och aktier (FFS 219/39) och landskapsstyrelsens 

beslut enligt lagen om inskränkning i rätten att förvärva och besitta fast 

egendom i 1 andskapet Åland (7/75) borde inte få leda till diametralt motsatta 

beslut av landskapsstyrelsen och inrikesministeriet. För den skull bör 

landskapsstyrelsen genom information om de principer som här iakttas i jord

förvärvsärenden eftersträva en enhetlig praxis i ifrågavarande ärenden. 
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På sidan 16 frarnkonnner det att antalet rannsakningsfångar vid polishäktet 

i Godby fortsättningsvis minskar. Utskottet har inhämtat att frågan om 

polishäktets framtida användning fortfarande är olöst. Med tanke på de 

höga fasta kostnaderna för polishäktets upprätthållande bör åtgärder vid

tagas i syfte att 1nöjliggöra en ändamålsenlig användning av häktet. Här

vid avses främst en ökad användning inom ramen för den verksamhet som 

bedrivs av justitieministeriets fångvårdsavdelning. 

Under rubriken 3.3.3. Landskapets egna byggnader lämnas en redogörelse 

över landskapets byggnadsprojekt. Eftersom landskapets byggnadsprojekt 

bör anpassas till sysselsättningsläget i landskapet efterlyser utskottet 

att en kort redogörelse över projektens tidsmässiga placering utgående 

från sysselsättningsläget skulle införas i framtida berättelser. Be

träffande det anbudsförfarande som tillämpas vid val av byggnadsentre

prenör önskar utskottet framhålla att landskapsstyrelsen borde under

söka huruvida i anbud begärda belopp kan väntas täcka kostnaderna för 

det arbete som anbudsgivaren åtagit sig att utföra. 

Under rubriken 5.2.3. Hälsotillstånd och sjuklighet framkonnner det att 

hälsotillståndet varit gott utan större epidemier och att vaccinationer 

utförts enligt medicinalstyrelsens program. Den information som ges 

under denna rubrik anser utskottet onödigt kortfattad i synnerhet vid 
en jämförelse med den information som ges om djursjukdomar under rubri

ken 5.3.2. Med anledning härav uttrycker utskottet en önskan om att det 

i korronande berättelser skulle redovisas statistik även rörande vården 

av sjukdomar hos människor. 

Beträffande uppgifterna rörande yrkesvägledningsbyrån noterar utskottet 

att landskapsstyrelsen anser att antalet sökande till gymnasiet år 1980 

utgör en oroväckande hög siffra. Enligt utskottets uppfattning kan en sådan 

siffra för år 1979-80 ge anledning till eftertanke, men behöver inte direkt 

vara oroväckande eftersom den torde bl.a. bero på en ovanligt stor årskull 

elever från grundskolans högstadium det året. 
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På sidan 71 lämnas en redogörelse över verksamheten inom lärlingsnämnden. 

Härav framgår bl.a. att antalet ikraftvarande lärlingsavtal vid årets slut 

var 29, varav 19 gällde daghemsbiträden. Enligt utskottets uppfattning skulle 

det vara önskvärt med en utökad lärlingsverksamhet i landskapet. Eftersom 

verksamheten inom lärlingsnämnden inom de nuvarande ramarna inte torde fungera 

på ett tillfredsställande sätt bör landskapsstyrelsen vidta lämpliga åtgärder 

för att uppnå en ändamålsenlig lärlingsverksamhet. 

Angående oljeskyddet under rubriken 8.2.S. konstaterar utskottet att redogörel

sen rörande oljesaneringsarbetet våren 1979 är mycket kortfattad. Bland 

annat med tanke på omfattningen av insatserna i saneringsarbetet särskilt fri1n 

allmänhetens sida skulle det ha varit skäl att utförligare beröra den sane

ringsverksarnhet som bedrevs i olka delar a,v landskapet. 

Beträffande ekonomiska rådets och planeringsrådets verksamhet noterar 

utskottet med tillfredsställelse att det under berättelseåret utgavs en 

statistisk årsbok och att det planeras att ge ut sådana berättelser även i 

framtiden. 

I förteckningen i bilaga 3 rörande hemställningar till landskapsstyrelsen och 

övriga i landstinget väckta initiativ nämns som åtgärd av landskapsstyrelsen 

i ett flertal fall "T.v. ingen åtgärd". Utskottet efterlyser här till kommande 

berättelser att det kortfattat skulle anges de skäl som motiverat att åtgärder 
ännu inte vidtagits. I vissa andra fall förefaller även beskrivningen av cb åtgiirdcr 

som vidtagits kortfattad och bristfällig . Beträffande de enskilda ärendena har 

utskottet dessutom antecknat följande: 

- inom fiskeribyrån fortgår arbetet med att ordna flera fiskekortsområden varför 

ärendet fortfarande är under behandling (Mot. 2/1976-77) ; 

- arbetet med uppgörandet av planer för restaurering av kräftsjöar fortgår 

och Husö biologiska station utför beställnings arbeten i ärendet (Mot. 13/1976-77 J; 
- beträffande landstingets hemställan om utarbetande av förslag till lag Cör 

begräns;:mde av ut förse] av kulturföremål önskar utskottet påpeka att en fog

framställning lX>rdeutarbetas i brådskande ordning (Mot. 24/1978-79)j 

- angående den parlamentariska kommitten för att utreda möjligheterna till 

samordning av vårdinrättningarna i landskapet Aland antecknas att konunitten 

avgivit endast ett delbetänkande och att ett andra deJbetänkande kan väntas 

inom en snar fraintid (Mot. 26/1978-79); 

- beträffande landstingets hemställan om utredning angående Alands handels·

läroverks finansiering och lokaler antecknas att ett samarbetsorgan tillsatts 

varför det i berLittelscn således är frårra om en felskrivninp, (Mot 57/1978-79). 
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Slutligen önskar utskottet fästa landskapsstyrelsens uppmärksamhet på de 

i förtecwmgarrn. i bilagorna 5 och 6 ingående kommissionerna, nämnderna, 

kommitteerna och arbetsgrupperna. Beträffande kommissionerna och nämnder

na skulle det vara intressant med uppgifter om antalet sammanträden. 

Finansutskottets ovannämnda utlåtande fogas till detta betänkande. 

Med hänvisning till det anförda får lagutskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 16 januari 1981. 

att Landstinget måtte bringa detta betän

kande till landskapsstyrelsens kännedom. 

På lagutskottets vägnar: 

Sune Carlsson 

ordförande 
Lars Karlsson 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordf. Carlsson, v.ordf. Berg, ledarnät.Eriksson, Bert 

Häggblom och Lindfors (delvis) samt ersättaren Olof M. Jansson(delvis). 



ALANDS LANDSTING 

till Lagutskottet 

från finansutskottet. 

Lagutskottet har anhållit om finansutskottets utlåtande huruvida i samband 

med antingen landskapets bokslut och landskapsrevisorernas berättelse el

ler i landskapsstyrelsens förvaltningsberättelse för 1979 ingående avsnitt 

om finansavdelningens förvaltningsområde finnes något att anföra. 

Såsom begärt yttrande får finansutskottet medd~la, att utskottet i berört 

avseende intet har att påminna. 

Marieharnn den 13 januari· 1980. 
-~ 

--~ . -s;t?~ c:: -.:.'/_,.I' 
. / Roger ,.Jansson 
~rdf örande ~~ ~ $r1i~u ~fsson ..,., 

sekreterare. 


