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N~ 20/1954• 

LAGUTSKOTTETS betänkande ~ 20/l954 med 

anledning av lanträdets berättelse till 
Ålands landsting över förvaltningsäret 1953~ 

- Sedan lancistinget med stöd av § 31 mom.. 1 ii, landstingsordningen 

i nbegärt lagutskottets utlåtande över lantrådets till landstinget av

givna förvaltningsberättelse för år 1953, får utskottet, som behand-

1~t densamma, för landstinget vördsammast framhålla följande• 
Berattelsen ger vid handen, att förhållandena på de olika förvalt

nine:;sområdena i allmänhet äro tillfredsställande och att vederbörande 

förvaltningsorgan handhaft sina åligganden med omsorg. Särskilt vill 

utskottet uttala sin tillfredsställelse över att antalet reducerade 

tolkskolor kunnat nedbringas (sid. llt 2~ara stycket) och hoppas att 
utvecklingen skall kunna föras i samma riktning. Med tillfredsställel

se antecknas även, att antalet icke kompetenta folkskollärare ned-

gått (sid. 12, l!sta stycket)~ 
På sidan 15 har utskottet konstater3t ett uppenbart skrivfel 

(Fonder o. landskapsunderstöd), i det att datum för Svenska dagen bör 

vara den 6 november, icke den 6 december. 
Utskottet har fäst sig vid att uppgiften på sidan 45, att netto-

inkomsten från landskapets skogar under året uppgår till mk 3.3220600~, 
icke överensstämmer med den på sidan 88 intagna resultaträkningen 
över landskapets enskilda medelo Då nämligen resultaträkningen såsom 

inkomst under rubriken 
försäljning av virke från lands.Kapets skog~r upptager mk 50386.20?-~-
och såsom utgifter :för landskapets skogshushållning " 3o 197. 3c;~ ~
visar balansräkningen ett överskott av endast mk 2.188c899~
och en marginal om mk i.133.701a- mellan den av lantrådet uppgivna 

nettoinkomsten och resultaträkningen. 
Utskottet har undersökt varpå skillnaden kan bero och hört land-

skapsforstmästaren Andree i saken. Av dennes redogörelse har det 
framgått, att förvaltningsberättelsen sammanställes långt tidigare än 

bokslutet för äre~ uppgöres och att berättelsen, som grundar sig på 

skogvaktens verksamhetsrapport, därför icke kan överensstäIIllUa med bok

slutet. Av forstmästaren AndreeS':~;f~~jgörelse har det även framgått, 
I.ur ' . . 

att landskapets utgifter för åvlc'.rniagar, resor och dagtraktamenten·, 

premier för skogsbrandförsäkring, underhåll av skogvaktarbostaden samt 

kommunala-, väg- och 'kyrkoskatter icke kunnat beaktas av lantrådet vid 

uppgörandet av berättelsen. Ifrågavarande utgifter hava under år 1953 
uppgått .till mk i.497.3761-, vilken siffra ytterligare J:'educerar den 
av lantrådet uppgivna n~ttoinkomsten med mk 363.675~- (mk 2cl8So899•-
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minus mk 1.825.224&- = mk 363.675!-), Denna marginal, som även finnes 
i resultaträkningen, kan äter bero på att landskapet vid årets ut
gång i lager hade skogsprodukter, för vilka avverknings- ooh utdriv

ningskostnaderna erlag~s under år 1953. 
Någonting i sak oriktigt 1·öreligger icke, UJ.en det kan framhållas 

att uttrycket "nettovärde" battre skulle motsvarat det, som lantrådet 
avser med uppgiften på sidan 45, än uttrycket "nettoinkomst". 

Utskottet har velat klargfi.·a detta för undvikande av alla miss
förstånd och framställer ingen anmarkning ifråga om förvaltningen av 

skogarna. 
Med särskild tillfredsställelse antecknas, att berättelsen nu för 

första gången innehåller icke blott landskapets bokslut utan även re
dogörelse över huru budgeten för året förverkligats. 

På grund av ovanaagda får utskottet vördsammast för landstinget 

föreslå, 
att landstinget ville godkånna lantrådets 

berättelse över förvaltningsäret 1953· 
lVlariehamn den 18 november 1954• 

På lagutskottets vägnar& 

-~·. AAÅ ~I A - Matt~. 
·' ~Fk;X"m-ä'n-~t'tsson 

ordförande. 

Närvarande i utskotteta Herman Mattsson, ordförande, Pävals, Nord
man, Persson och Albin J oha·nsson ( suppl.eant). 
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