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LAGUTSKOTTET S bet änkande m 9/1967- 68 med an
ledning av lantrådets berättelse till Ålands 

landsting över landskapets förvaltning och eko

nomiska tillstånd under år 1966. 

Sedan Landetinget med stöd av 31 § 1 mom. landstingsordningen inbe

gärt utskottets utlåtande över ovannämnda förvaltningsber ätte lse , har 

utskottet tagit del av densamma och får för Landstinget vördsamt fram

hälla följande: 
Allmänt må konstateras, att berättelsens utformning i viss mån re

viderats och givits ett rikhaltigare innehåll , En innehållsförteckning 

underlättar studiet av berättelsen och en förteckning över bilagorna 

möjliggör kontroll av, att dessa äro kompletta. Landskapets bokslut 
-

och bokslutsrelationer har denna gång häftats tillsammans med berättel-

sen , v ilket tidigare var fallet fram t .o.m. år 1953. 

Berättelsen lämnar ett gynnsamt intryck av förhållandena inom land

skapsf örval tningen . Förutsättningarna för ett fortsatt framåtskrid~nde 

såväl inom förvaltningen som inom näringslivet synas va~a goda. Utskot

tet uttrycker sin tillfredsställelse över berättelsen och har endast 

funnit skäl till ett antal mindre detaljanmärkningar . 

I. Landskapsstyrelsens sammansättning, verksamhet och tjänstemän . 

Sid. 5. Den av lantrådet påpekade rättelsen: "Vicelantråd har varit 

lektor Alarik Häggblom" torde beaktas . 1 I 

IV . Hälso- och sjukvården. 
Sid. 22. Mariehamns tvenne hälsovårdstillsyningsmän var båda hel- ll 

tidsanställda och kursgängna enligt vad utskottet inhämtat . 
Sid. 23 . Den i maj 1966 tillsatta kommitt~n, som har till uppgift 

att planera och samordna landskapets hälso- och sjukvård i de ss helhet, 

avslutade icke sitt arbete , utan torde fortsätta därmed , så snart frå

gan om centralsjukhusets tillbyggnad blivit löst . Kommitt~ns vidare re

kommendationer blir uppenbar ligen beroende dels av denna frågas lös

ning , dels av fortsatta överläggningar med kommunalläkarf örbunden. 

VII. Kommunikationerna. 

Sid. 39. Beträffande utbyggnaden av vägnätet i Brändö kommun fram

hålles, att efter utbyggnad av vägförbindelsen Fiskö- Djurholmssundet 

skal l förbindelse anordnas med kabelfärja ti.11 Djursholms f ärjfäste . 

Frågan var dock icke definitivt avgjord år 1966, eftersom landskapssty

relsen i förslag till ordinarie budget för är 1968 (framst . m 37/1967, 
Sid . 94) framhåller , att broförbindelse jämväl kan ifrägakomma . 

VIII. Jordegendomarna . 

Sid. 45. Slutsummorna i Tabell m 8 överensstämma icke med bokslutet 
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f ör landskapets enskilda medel. Detta beror dock på att i bokslutet 
intagas under ifrågavarande år verkställda ekonomiska transaktioner 
medan nämnda tabell upptager de faktiska avverkningarna under året 
ochmed dem sammanhängande inkomster och utgifter, som icke alltid bli
va bokförda pä samma är. 

utskottet uttrycker sin tillfredsställelse över, att förvaltningen 
av landskapets skogar belysts med tabeller. 

IX. Den näringsfrämjande verksamheten. " 
.. 

Sid. 52. Tabellen borde ha givits en rubrik, då den är på annan 
sida än texten. 

Sid. 53. I rådgivande kommissionen för Ålands föreöksstation bör 
bonden Einar Danielsson vara antecknad som medlem till den 30.9, efter 
vilken tidpunkt han fungerat som viceordförande. 1;

1 

Sid. 58. Underrubriken "K:olonisationsverksamheten" hade bort in- · 
föras med mindre stil för att icke verka vilseledande beträffande dis-
:positionen. 

xr. Jakt och jaktvård. 
Sid. 81. örervakningen av sjöfägeljakten torde även ha handhafts 

av IJOlismakten, 
Tabellen på denna sida borde givas rubriken "Ersättningar för 

älgskador". Det ännu öppna ärendet frän 1960 borde :på lämpligt sätt 
avföras från dagordningen. 

Berättelsen jämte bilagor har icke givit anledning till vidare ut

talanden frän utskottets sida, var~r utskottet vördsamt föreslår, 
att Landst· get ville bringa detta betänkande 

till lantråd s kännedom. 
Mariehamn, de 12 decembe c ~967, 

på la tets ~ägnar: 

ordförande. 

~J;t//;;J lf---.__ 
Sund man ) 

Närvarande i utskottet: Nils Dahlman, ordförande, Eliel Persson, 
Bertel Boman 7 Edvin ÖStling och Karl Sundblom. 
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