
}I:o 1/1939, 

FINANS . • ft, -%06 
- och EKONOMIUTSKOTTETS t etänkande· N:o 

l/i939 i anled · ning av landskapsnämndens framställ-

ning t· 11 • 1 Alanas landsting med förslag till land-

skapslag om ändring av landskapslagen angående 

skjutsväsendet i· landQkapet • 
~ Aland, utfärdad den 

30 juni 1924, 

Landstinget har inbegärt finans- och ekonomiutskottets yttrande över 

1andskapsnämndens ovanrubricerade f .. . 
ramstallning, 

I betraktande av den kontinuerli t f t . 
• g or skridande utveckling av sam-

färdsmedlen, som verkar därhän, att landskapets skjutsväsen och gästgiveri-

hållning alltmer förlorar i betydelse, finner utskottet skäl vara förhan

den, att gällande bestämmelser på området anpassas efter de sålunda för

ändrade förhållandena. Av samma anledning förefaller det också välbetänkt, 

at t självstyrelsens verkställande organ , landskapsnämnden, utrustas med 

vidsträcktare befogenheter än hittills i syfte att densamma må kunna efter 

r:; ·eövning av vid var je aktue 11 tidpunkt föreliggande behov anordna skjuts-

.' · . . ndet och gästgiverihållningen t i överensstämmelse med vad detta behov 

i landskapets olika delar kräver. Då det nu till behandling föreliggande 

lagförslaget synes bereda möjligheter för en verkställighet, som smidigt 

kan anpassas efter den fortgående utvecklingens krav, och då det jämväl 

erbjuder förenklade metoder för s kjutsväsendets anordnande, ha r utskottet 

enhälligt omfattat landskapsnämndens framställning oförändrad, Visserligen 

har utskottet funnit den första de len av stadgandet i § 3 något otydligt 

avfattad och möjligen egnad att giva anledning till missförstånd, Men wt

skottet har dock ej ansett nödigt föreslå någon omformulering utan nöjer 

s"ig med att i d e tta sammanhang upplysa, att det förslag, vilket länsman 

jämlitt nämnda stadgande åligger uppgöra,,endast avser den skjutshållning, 

som upprätthålles vid andra än landskapet självt tillhöriga skjutsanstal

ter, Några skjutsanstalte r av sistnämnda kat egori finnas ju icke, och de-

• t tillsvidare stå att finna endast på de teo-
rus förekomst synes atmins on~ 

retiska möjligheternas område, 

M här framhållits får utslcottet vördsamt föreslå, 
ed hänsyn till vad 

att lands tinge t måtte oförändrat godkänna l and-

skapsnämndens frams t ällning N:o 6/1939 vidfogade 

förslag till l andskaps l ag om ändring av l andskaps 

l agen angående skjutsväsendet i landskape t Åland, 
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utfärdad den 30 juni 1924• 

Mariehamn den 17 februari 1939. 

På , finans- och ekonomiutskottets vägnar: 

i!~~ -~
~-0~ 

Närvarande i utskottet: ordföranden Karl Aug_ Helin samt medlem
•u.u1arna. 

K.J. Blomroos, Erik Eriksson, Paul Paulson och Axel Åkerf'elt. 


