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LAGUTSKOTTETS betänkande N~ 24/1961 med anled

ning av lantrådets berättelse till Ålands lands- ' 

m 24/1961. ting över landskapet Ålands förvaltning och 

ekonomiska tillstånd under år 1960. 

Sedan landstinget med stöd av § 31 mom. 1 i landstingsordningen in

begärt lagutskottets utlåtande över lantrådets förenämnda förvaltnings

berättelse, har utskottet behandlat densamma och får för landstinget 

vördsammast framhålla följande: 

Landskapets bokslut för år 1960, såväl det ordinarie bokslutet som 

bokslutet över landskapets enskilda medel, åtfölja berättelsen såsom 

separata bilagor. Med dessa bokslut har utskottet icke tagit befatt

ning, enär det enligt landstingsordningens § 32 i dess ändrade lydelse 

av den 20 juli 1960 ankommer på finansutskottet att avgiva betänkande 

över dem. Det må likväl konstateras, att finansutskottets betänkande 

m 10/1961 av den 4 innevarande december, vilket i dag föredragits för 

bordläggning, icke. innehåller några anmärkningar mot boksluten, och 

att dessa, där de bygga på sifferuppgifter, sålunda rätt återgiva land

skapets ekonomiska tillstånd under förvaltningsåret 1960. 

Berättelsen framställer, så vitt utskottet kunnat finna, förhållan

dena sådana de nu äro och lämnar ett gynnsamt intryck av landskapsför

val tningen. Som allmänt omdöme kan framhållas, att utvecklingen inom 

landskapets olika förvaltningsgrenar varit tillfredsställande. Krav på 

förbättringar komma givetvis alltid att finnas, men förutsättningarna 

för ett fortsatt framåtskridande äro också förhanden. Det är att hop

Pas att utskottets anmärkning i betänkandet m 17/1960 angående personal

bostäderna vid Ålands centralsjukhus med tiden skall finna sin lösning. 

I ut skottets betänkande m 17 /1961 över förval tningsberättelsen under \
1 

år 1959 framhölls såsom brist, vid jämförelse med berättelsen f är år · 

1958, att uppgift saknades om de behandlingsskeden, i vilka ännu icke 

avslutade utredningar, som landstinget inbegärt, befunno sig. Samma 

brist vidlåder även denna berättelse. Bland uppdrag, som landstinget 

överlämnat åt landskapsstyrelsen, finnas flera viktiga spörsmål, som 

borde föras framåt, bland vilka må nämnas landstingets den 16 mars 1957 

uttalade önskemål, att en bok, som behandlar den åländska självstyrel

sen och dess utveckling, må tte utg ivas för att användas som lärobok för 1 

landskapets samtliga skolor och handbok för gemene man, samt utrednin

gen om sjömansskattens verkningar. Utskottet upprepar därför sitt år 

1960 gjorda uttalande att förfaringssättet 1 ifall det tillämpas under 

flera år i följd, kommer a tt bereda landstinget stora svårigheter att 

orientera sig om förhållandena. Berättelsen borde därför innehålla up

gifter icke blott om det, som blivit utfört , utan även om det, som ej 
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kunn at utföras , me d angiv ande av b ehand lingsskedet vid å rets slut . 

S om känt utbetalar landskapet å rligen avsevärda belopp s å som under

stöd e l ler l å n å t idrotten och ungdomsarbetet. Förvaltningsberättelsen 

innehåll er icke n ågot avsnitt om d enna verksamhet. De t vore av intressE 

om denna sida av landskapsför v a l tning en framdel e s kunde belysas i be

rättelsen. 

Landskapsarkeologens ut t alande p å sidan 24 om bortförande av arkiva-

l i er från landskapet må ste g i v etv is f örstå s så, att landskapets och 

kommunernas a rkivalier icke f å bortföras utan landskaps- och kommunal

myndigheternas medgivand P. , ehuru man av avfattningen kan f å den upp

fattning en, att härtill fordras samtycke av riksmyndigheterna. 

Med hänvisning till ov anst å ende uttalanden och anmärkning ar f öreslå r 

utskottet vördsammast, 

att landstinget v ille g odkänna lantrå det s 

berättelse över landskapets förva l t n ing och eko

nomiska t ills t ånd under år 1960. 

Mariehamn den 7 december 19 61 . 

På lagutskot t ets vägnar: 

' ~~ \ ~ 
an'1:rik ~r~ 

ordförande. 

C2-~-~-"' . 7C 
.) • Axel Chinof:f 
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sekreterare. 

Närvarande i utskotte t : Jan Erik Erik s son, or dför ande, Eliel Pers

son , Gustaf Jansson , Eert e l Eoman och Annemi Dahlblom. 
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