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ItAGUTSKOTTETS betänkande nr 10/1972-73 med
mdskapsstyrelsen s
anledning av landskapsstyrelsen s berättelse
~ät tel s e 1 971.
t il l Ålands lands t ing över landskapet Ålands
förvaltning och ekonomiska til l stånd under
år 19 71.
Med anledning av ovannämn d a berättel se, varöver Landstinget inbeirt utskottets ut l åtande, får utskottet vör.d samt anföra fö l jande:
Berättel sen betecknas nu för första gången såsom landskapsstyre 1;ns berättelse enligt 10 § 2 mom. landskapslagen angående landskaps5rvaltningen i landskapet Åland, sådant stadgandet införd es at t gäl l a
cån den 1 mars 1972 (12/72). Det kan likväl ifrågasättas om stadgan d e t
mll ha retroaktiv verkan så att berättelsen för år 1971 skall beteck1s på detta sätt. Då likväl ovannämnda lagändring tillkom samti digt
;d den nya landstingsordningen (11/72), torde det överensstämma med
:i,gens anda och mening att förfara på detta sätt.
Därti 11 kommer att nyval av lantrådet och landskaps styrelsen sl{ett
fter ifrågavarande förvaltningsår, villfet i detta fall också i andra
rseenden leder till en spe ci el 1 situation. Man kan knappast fo r dra
tt den avgående l:Jl'ldskapsstyrelsen skall taga befattning med b erättel;;n för det si st förflutna förval tningsåret i fortsättningen. Jus t i
:;tta fall hade dock utskottet gärna sett~ att förre lantrådet Mar tin
sal{sson hade beretts tillfälle att granska berättelsen innan d en
rerlänmades till Landstinget.
Berättelsens sakuppgifter och statistik är denna gång utförligare
'.1 tidigare. I stor utsträckning har också föregående års motsvarande
?Pgift angivits inom parentes, vj_lket underlättar jämförelsen. JYlö jli::m lcunde detta ha skett på ytterligare ett antal ställen, exem p elvis
uppräkningen av antalet föredragna ärenden från de olika avdel ning rna på s. 9 ? och i befolk:ningsuppgif terna på s. 15.
I övrigt konstaterar utskottet 9 att tidigare g jorda anmärkning ar
Jt lantrådeils berättelse i huvudsak blivit beElkt a de och att antalet
ryckfel är med hänsyn ti.11 berättelsens omfattning ringa. Följ ande
nmärkningar har ansetts behöva framföras~
s. 3. Lagstiftnings direktör Henry Ådahls namn är felstavat.
~~~.Vid rättsmedicinska obduktioner har uppgivits, att ett dödsfall
lassificerats som mord. Då vid obduktionen icke kan konstateras om den
bducerade tag.i ts av daga gen om exempel vis mord, dråp eller slagsmål,
orde här ha angivits att vederbörande tagits av daga genom brott.
s. 24. Rubriken 3) Ålands folkhögskola har förvrängts gen om tryckfel.
s. 28. Utlåningen av böcker per invånare var i Käkar enligt berättel- .
en för år 1970 9,2 i stä llet för angivna 7 1 0.
s. 71. Brandskyddsnämnden bör vara rådgivande kommission för b randrenden. Direktion e n för Ålands husmodersskola har införts två gån g er.
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-2Finansutskottet har Cl,Vgtyi t utlåtande om landskapets bokslut 1 vil ... ....
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Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå

9

att Landstinget måtte bringa detta betänMarieh amn 9

. k911de tiI~:--1 dskapsstyrelsens kännedomo
den 20 december 1 972.
På 1 1u tskotte s vägnar :
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Erik Rask
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Närvarande i utskottet : ord.föranden Rask 9 vic eQ;i:;rdföranden Dahlman
gmt ledamöterna Sund bl om 9 Olof M. Jansson och Wideman.
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Mariehamn , den 20 december 1972 .
Till Lagut skottet
från finansut skottet .

Med hänvisning till 36 § lands tingsordningen i landskapet Åland
får finansutskottet härmed lag utskottet till kännedom meddela , att
utskottet icke funnit någonting- .att påminna i anledning av land skapets bokslut för år 1971, vilka fogats . som bilaga till lantrådets berättelse .
På finansutskottets v ä gnar :
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Runar Wkl.::@ 5
ordförande
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