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LAGUTSKOTTE'TS betänkande N~ 33/1956 m.ed 
anledning av lantrådets berättelse till 
Ålands landsting över landskapet Ålands 
förvaltning och ekonomiska tillstånd under 

år 1955. 
Sedan landstinget med stöd av § 31 mom. 1 i landstingsordningen 

.nbegärt lagutskottets utlåtande över förenämnda förvaltningsberät
else, har utskottet behandlat den:Jamma och får för lanqstinget vörd
ammast fra_mhålla följande: 

Utskottet antecknar med tillfredsställelse, att förvaltningsbarät~ 
elsen åtföljes av årsberättelserna för Ålands centralsjukhus och 
lands Tuberkulosdistrikt samt för Ålands lyceum och Ålands Sjöfarts
äroverk. ävensöm att lahdskapets ordinarie bokslut och bokslutet för 
andskapets enskilda meqel under år 1955 medfölja såsom särtryck. 

oc);Lvunnit 
erättelsen har därigenom blivit fylligare"7'i överskådlighet. Den 
unde möjligen i framtiden utökas med speoialberättelser över and:ca 
örvaltningsgrenar 1 exempelvis driften av Jomala gård, vilket skulle 
edföra öns)rvärd överskådlighet över driftsresultatet. 

Förvaltningsberättelsen är i övrigt uppställd och redigerad enligt 
smma system, som tillämpats under många å~. Häremot är givetvis in-
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enting att anmärka, men utskottet hemställer dock såsom ett önske- 1! 

~l, att kapitelrubrik~rnas numrering kunde följa huvudtitlarna i 

:ikomst- och .utgiftsstaten. Detta skulle underlätta studiet av berät-
elsen. Sålunda kunde kapitlet Forn- och kulturminnesvården hänföras 
1der huvudrubriken Undervisningsväsendet, dit det budgettekniskt 
:ir, och allmänt bildningsarbete behandlas under ett särskilt avsnitt, 1 1 

~ptaga.nde drag ur kulturorganisationernas verksamhet, Om biblioteks
;rksamheten innehåller årets ber~ttelse ingenting, vilket är en 
~ist. Redogörelse om socialvården saknas, men är önskvärd. 

Utskottet har fäst sig vid förekomsten av anmärkningsvärt många 
~yckf el i berättelsen, Det synes bero av tryckfel; att t. ex. under
tbrikerna i IV kapitlet "Undervisatingsväsendet" delvis bära samma 
1kstavsbeteckningar. 

Vid genoin.gåendet av berättelsen avsnitt för avsnitt har utskottet 
.nnit anledning till följande uttalanden: 

Sidan 10, Utskottet konstaterar ~ed tillfredsställelse, att l~nt
det tillm.rötesgått huvudsyftemålet med landstingets vid behandlin.:;en 
berättelsen för år 1954 gjorda önsk~målt att Ålandsdelegationens 

h Högsta domstolens utlåtanden öv&r aY landstinget antagna land-
apslagar samt Republikens Presidents skrivelser med anledning av dem 
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avtryokas i berättelsen. Utskottet upprepar sitt uttalande i betän .... 
kandet N~ 26/1955, att nämnda handlingar efter prövning avtryc.kas 
a.ven i sådana fall, där landskapslag fått träda i kraf·~, men de nämn
da handlingarna ber{)ra intressen av större principiell betydelse ur 

behörighetssynpunkt. 
§..l<!?--~ .23. Ifråga om Jomala gård finnes antecknat endast, att be

slut under året fattats om inl:;:öp e.v en självgående skördetröska. Ut
skottet saknar fortfarande på siffror baserad utredning om lönsam
heten av jordbruksdriften pä gården och anser sig därför böra upprepa 
det uttalande, som gjordes i betänkandet m 26/1955~ 

~i~an jJ.• Utskottet konstaterar, att syner under år 1955 förrät
t ats i större utsträckning än under föregående år. Ifråga om lant
rådets kritik av lagutskottet anser sig utskottet böra fra-mhålla; 
att kritiken bort riktas mot landstinget, som godkänt utskottets 
betänkande 1~g 26/1955• 

Sidan 41. Ifråga om bidrag och lån för främjande av he'J11..:... och små.

industrin vore det önskvärt, att berättelsen i framtiden göres utför
ligare och att avsnittet beredes en mer'a framträdande plats. Sålunda 
vore det av intresse att erhålla närmare kännedom om, huru bidrag och 
lån fördelats mellan olika företagargrupper, 

Sidan 54. Eftersom förså.ljningarna av virke från landskapets jord-
egendomar väckt uppmärksamhet och givit anledning till uttalanden i 
tidningspressen, kunde förvaltningsoerättelsen innehålla uppgift om, 
huru virket försålts, 
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Såsom allmänt omdöme om berättelsen vill utskottet slutligen fra~ 
hålla, att den lämnar ett i stort sett gynnsamt intryck av· förhållande- 1 

I i na inom landskapets olika f örveltningsområden och visar en tillfreds
ställande utveckling på flera av dem .. 

Med hänvisning till övanståer-4.de uttalanden och anmärkningar före

slår utskottet vördsammast, 
att landstinget ville godkänna lantrådets 

berättelse över landskapets förvaltning och 
ekonomiska tillstånd under år 1955. 

Mariehamn den 30 november 1956• 
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-, . Närvara_;nde i utskottet; Jan Erik Erå.ksson, ord:f örande Nils IahJ..man, 1 Rickard Lindroth, .Bertel Söderlund samt Trygve Johansson (suppleant). . 1 1 


