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LAGUTSKOTTETS betänkande Ng 17 /19 52 över 

lantrådets berättelse till Ålands landsting 
för förvaltningsåret 1951. 

Sedan lantråd.et till landstinget överlämna t · den förvaltningsberättelse 
för förvaltningsåret 1951, som han enligt landskapslagen angående ord
nandet_ av Ålands landska:psförvaltning årligen -äger avgiva till lands
tinget, har landstinget remitterat berättelsen till lagutskottet; på 
vilket det enligt landstingsordningens § 31 mom. l ankommer att avgiva 
betänkande över densamma• Vtskottet har behandlat ärendet och får för 
l andstinget vördsam.illa-st :framhålla följande l 

I sitt betänkande N~ 29/1951 över förvaltningsberättelsen för år 1950 
framhöll utskottet, att utskottet är tillfreds med -den utveckling, som 
centraliseringen av VII klassernas verksamhet tagit, och att utskottet 
finner det önskvärt; att landskapsstyrelsen samarbetar med kommunerna för 
centraliseringens genomförande i allt flera kommunerå Utskottet konsta
terar med tillfredsställelse den utveckling; varom lantrådet nämne:::r;- i 
berättelsen~ (sid~ 12) • 

Med beklagande måste utskottet däremot konstatera det förhållandet, 
att ett flertal folkskolor i landskapet måste arbeta med lärarkrafter, 
som sakna formell kompetens. (sid• 12). 

Önskvärt är, att ungdomsarbetet (sid• 13) kunde intensifieras. Frågan 
har samband med skolti.ngdo;inens fritidssysselsättning och med studiecirkel- I 
verksamheten, och om lärarna kunna äcna sig åt detta arbete, vore det 
till påtaglig fördel för landskapet. 

Trädgården vid Ålands folkhögskola borde ägnas större uppmärksamhet 
och försättas i bättre skick, vilket lantrådet även själv i sin berät
telse framhåller. (sid• 15). 

net låga elevantalet vid Ålands lantmanLlaskola är anmärkningsvärt 
(sid. 19), men måhända kan en ökning av elevantalet emotses, sedan land
skapsstyrelsen kunnat skrida till åtgärder med anledning av bygde13kol
kommi tt~ns utrednin_e; i frågan om samordnande av de åländska bygdei;ikolor
na • _(sid. 19). 

I fråga om väghållningen (sid. 29) upprepar utskottet vad det i sitt 
betänkande m 29/1951 framhållit, nämligen att på genomfartsvägar påbör
jade arbeten borde fullbordas så snabbt som mö jligt och nybyggnaderna i 

görligaste mån koncentreras , och vill ytterl igare framhålla att tidi
gare anlagda huvudvägar i första hand böra hållas i skick och att ny
byggnader först i andra rummet böra utföras• 

Med tillfredsställelse konstaterar utskottet, att trafikförhållandena 
i skärgården förbätt r ats (sid• 30). 
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Vi d jämförelse mellan inkomster och utgifter av landskapets jord

egendomar har utskottet funnit; att inkomsterna icke förslå till täcka 
de av gtgifte~~· Utskottet förutsätter, att landskapsstyrelsen upp

gjort i landskapslag förutsatt plan för utarrenderingen, men vill dock 
framhålla, att jordegendomarna borde göras i möjligaste mån inkomst
bringande. Utskottet förutsät~er även, att landskapsstyrelsen skall äg 
uppmärksamhet åt denna fråga, då de nu gällande arrendeavtalen utgå. 

Utskottet antecknar med tillfredsställelse den å sid. 34 nämnda mark 
karteringen. 

I anslutning till vad lantrådet framhållit beträffande fiskerinäring 
(sid. 41) vill utskottet framhålla, at.t skäl icke :förefinnas för att hå 

la fiskeriinstruktörsbefattningen öppen. 
I förhoppning, att landskapsstyrelsen må beskäras den arbetsro, som 

lantrådet efterlyser i sina slutord~ föreslå r utskottet' 
att landstinget Ville olhfatta ovanstående 

uttalanden och godkänna lantrådets berättela 
Mariehamn den 25 november 1952. 

~å lagutskottets vägnar& 

- l/u_d/J.IJ;t !/f,. ~. 
· Herm!~~.J1~on. 

Närvarande i utskottets Herman Mattsson, ordförande, Jan Erik Eriksson, 

Påvals , Fersson, Nordman. 


