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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 22/1976-77 med 

anledning av landskapsstyrelsens berättelse 

till Ålands landsting över landskapet Ålands 

förvaltning och ekonomiska tillstånd under år 

1975 . 

Med anledning av ovannämnda berättelse, varöver Landstinget inbegärt lagutskot

tets utlåtande, får utskottet, som i ärendet hört lantrådet Alarik Häggblom 

och verkställande direktören för Ab Skärgårdsflyg, Sven Kommonen, samt mot

tagit inbegärda utlåtanden av finansutskottet om landskapets bokslut och av 

kulturutskottet om utbildningsavdelningens förvaltningsområde, vördsamt an

föra följande . 

Lagutskottet påpekade i sitt betänkande med anledning av motsvarande berättel

se för år 1974 (Lu nr 10/1975-76) att Landstinget~nder sagda år sammanträtt 

i sju olika repriser . Utskottet har noterat att detta förhållande åtminstone 

inte under år 1975 förbättrats emedan Landstinget då sammanträtt i hela tio 

olika repriser . Med anledning av detta får utskottet i övrigt hänvisa till 

sitt ovannämnda betänkande . 

Antalet tryckfel är med hänsyn till berättelsens omfattning ringa . 

På s . lO har förvaltningsrådet Lars W. Johansson antecknats såsom av 

statsrådet utsedd medlem av Ålandsdelegationen från och med den 16 januari 

1975 och dessutom såsom av Landstinget vald ersättare till och med den 

22 maj 1975, ehuru hans uppdrag såsom ersättare måste anses ha upphört i och 

med att han utsågs till ordinarie medlem. 

Angående ärendenas behandling i landskapsstyrelsen har utskottet noterat att, 

lagberedningen oräknad, för hela tio byråers del inte ett enda ärende av

gjorts vid enskild föredragning vartill kommer tre byråer för vilkas del an

talet vid enskild föredragning avgjorda ärenden var mindre än tio . Av totala 

antalet avgjorda ärenden har närmare 3/4 fortfarande avgjorts vid pleni

föredragning . Utskottet efterlyser en ytterligare förenkling av landskapssty

relsens arbetsrutiner så, att pleniföredragningarna icke skulle belastas med ut

präglade rutinärenden . 

På s . 39 framhålles att invägningen av bland annat mjölk skulle ha ökat under 

år 1975 ehuru på s . 70 framgår,att invägningen av mjölk under året tvärtom 

minskade med två procent . 

I avsnittet som behandlar lantbruksnäringen saknas uppgifter om skördemäng
derna för olika produkter, vilka uppgifter såsom information skulle ha varit 
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värdefulla . 

Utskottet har ägnat flygtrafiken i skärgården en mera ingående granskning 

än tidigare och därvid erfarit att de bidrag som utbetalats till Ab skär

gårdsflyg främst använts till att utveckla bolaget och förbättra servicen 

i skärgården. Utskottet har med anledning av detta icke funnit något att 

anmärka . 

I bilaga 7 återfinnes en redogörelse över tillsatta och verksamma kommitteer 

och deras uppdrag . För att kunna övervaka hur kommitteernas arbete fram

skrider anser utskottet att även tidsfristen, inom vilken en kommittes upp

drag skall vara slutfört, borde framgå av bilagan . 

Utskottet har slutligen erfarit att en bättre koordinering mellan överlämnan

det av landskapsrevisorernas berättelse och nu föreliggande landskapsstyrel

sens berättelse skulle vara eftersträvansvärd och önskvärd. Landskapsstyrelsens 

berättelse kan dock knappast avgivas vid en tidigare tidpunkt än vad nu är 

fallet. Landskapsrevisorernas, i sin berättelse över granskningen av land

skapets räkenskaper för år 1975, . ftamförda önskemål om att taga del av land

skapsstyrelsens berättelse borde, enligt utskottets uppfattning, åtminstone 

genom praktiska åtgärder och överenskommelser tillgodoses . 

Finansutskottets och kulturutskottets ovannämnda utlåtanden fogas till 

detta betänkande såsom bilagor. 

Med hänvisning till det anförda får lagutskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte bringa detta betänkande 

till landskapsstyrelsens kännedom. 
Mariehamn den 13 januari 1977. 
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Patxitk Donner 

sekreterare . 

Närvarande i utskottet: ordföranden Lindfors, viceordföranden Andersson(delvis), 

ledamöterna Dahlman, Elmer Jansson och Berg (delvis) samt ersättaren Bengtz . 
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Till Lagutskottet 

från finansutskottet . 

Lagutskottet har anhållit om finansutskottets utlåtande , huruvida i sam

band med landskapets bokslut och landskapsrevisorernas berättelse eller i 

landskapsstyrelsens berättelse till Alands landsting för 1975 ingående 

avsnitt om finansavdelningens förvaltningsområde finnes något att anföra , 

vilket lagutskottet borde beakta vid behandlingen av sagda berättelse . 

Med anledning härav får finansutskottet härmed meddela , att utskottet icke 

funnit något att påminna i ärendet . 

Mariehamn den 12 januari 1977. 
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Klas Eklund sekreterare. 
ordförande . 
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Till Lagutskottet 

från kulturutskottet 

Lagutskottet har anhållit om kulturutskottets utlåtande över den kulturella 

delen av Ålands landskapsstyrels~ berättelse år 1975. Med anledning härav 

får kulturutskottet anföra följande: 

6.1.2. Skolpsykologen. Utskottet finner att en enda skolpsykolog med så 

stort verksamhetsområde har en alltför stor arbetsbörda för att i önskvärd 

utsträckning kunna ägna sig åt det som borde vara det väsentliga, nämligen 

konsulterande verksamhet i frågor som berör psykisk elevvård. Flera psykolo

ger skulle därför behövas för att mera tid skulle fås för ' enskilda samtal. 

6.1.4.2 Lärartjänster och lärare. Lärarbristen är påtaglig och antalet 

lärare med icke full kompetens är stort, särskilt på högstadiet. Åtgärder 

borde därför vidtas för att dels få flera studenter att intressera sig för 

läraryrket och söka . inträde vid lärarll.ögskolan i Vasa, dels få lärare som :·. 

saknar full kompetens att skaffa sig sådan. 

6.1.9. Medborgarinstitutet. Kulturutskottet konstaterar att det höga antalet 

inskrivna elever vittnar om att institutets kurser täcker ett stort behov. 

6.2. Museibyrån. En klar målsättning i museets verksamhet bör eftersträvas. 

Behovet av museibyggnad är påfallande stort. 

6.2.4 Övrig verksamhet. Utskottet finner det värdefullt att bidrag beviljas 

för restaurering av kulturhistoriskt märkliga byggnader och förutsätter att 

större anslag skall kunna bevilJas för detta ändamål, eftersom många värde

fulla objekt annars kan gå förlorade på grund av förfall. 

6.3. Biblioteksbyrån. Utskottet konstatetar att bibliot~kets behov av egna 

lokaliteter gör sig allt mera gällande. 

I övrigt har kulturutskottet ingenting att erinra med anledning av denna 

berättelse. 

Mariehamn den 12 januari 1977. 
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