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LAGUTSKOTTETS betänkande nr 13/197374 med anledning av landskapsstyrelsens
berättelse till Ålands landsting över .
landskapet Ålands förvaltning och ekonomiska tillstånd under år 1972.
Med anledning av ovannämnda berättelse, varöver Landstinget inbegärt utskottets utlåtande, får utskottet vördsamt anföra följande~
Utskottet anförde i sitt betänkande nr 10/1972-73 över landskapsstyrelsens berättelse för år 1971 att utskottet gärna hade
sett att förre lantrådet Mart:Ln Isaksson hade beretts tillfälle att
granska berättelsen innan den överlämnades till Landstinget. Då
landshövding I"Iartln Isaksson fungerade som lantråd till utgången
av juni månad 1972 synes samma anmärkning också denna gång kunna
framföras även om det denna gång to1"'de vara klart, att berättelsen
skall betecknas som landskapsstyrelsens och icke mera lantrådets
berättelse.
I berättelsen för år 1971 lämnades i stor utsträckning uppgift
om föregående års antal ärenden m.m. inom parentes. Ehuru utskottet
uttryckte sin tillfredsställelse härmed och föreslog, att sådana
uppgj_fter kunde ytterligare ha medtagits på ett antal ställen,
synes det som om landskapsstyrelsen denna gång minskat antalet sådana
uppgifter. Då dessa uppgifter underlättar jämförelsen med det föregående kalenderåret och ger en uppfattning om utvecklingen inom
förvaltninge, anser utskottet att landskapsstyrelsen kunde utöka
sådana uppgifter i nästkommande berättelse.
Antalet tryckfel är med hänsyn till berättelsens omfattning ringa.
I förteckningen över landstingsmännen på So 5 har dock födelseåret
för ltm" Göran Bengtz angivits till 42 i stället för 41. På s. 7
har regeringsrådet Osmo Kalliala placerats en rad lägre än lagstiftningsdirektör Henry Ådahl, vilket sannolikt inte varit meningen.
I berättelsen för år 1971 ingick en förteckning över besök av
officiell karaktär i landskapet. Utskottet anser att en sådan förteckning kunde upprepas i varje berättelse.
På Se 14 har Eckerö bortfallit bland kommunerna i Södra Ålands
hälsovårdsdistrikt. På s. 15 har ett dödsfall, vilket föranlett
obduktion, betecknats som mord ehuru en sådan brottsrubricerin.g inte
borde förekomma J detta sammanhang.
Utskottet saknar helt uppgifter om Backaskolan. Då skolan enligt
utskottets mening är en bety0olsefull läroinrättning~ borde uppgifter
om dess verksamhet ha inrymts i berättelsens avsnitt om utbildnings-
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Likaså saknas helt uppgifter om Ålands sjöfartsmuseum,
sJm borde ha ingått i avdelningen Forn- och kulturminnesvården. På ·
s. 29 omnämnes i förbigående föreningar och organisationer, som
ar1etar för kulturella och vetenskapliga ändamål. Utskottet anser
at~ detta avsnitt kunde göras utförligare och innehålla en förtecknins över de organisationer, som erhållit landskäpsstöd.
hands hotell- och restaurangskola var nämnd sist bland yrkesoch fackskolor i 1971 års berättelse men har nu flyttats mellan
lantnannaskolan och husmodersskolan. Utskottet finner placeringen
mfnd!e lyckad och anser att ordningsföljden i detta avsnitt kunde
övervägas.
Sjtfartshäri~gen har ( s. 51 ) erhållit ett skilt avsnitt under
Näring~främjande verksamhet så att denna näringsgren behandlas
jämstä:.ld med lantbruk, fiske och skogsbruk, vilket utskottet finner
riktig'\, Utskottet anser att också turistnäringen är av sådan omfattnin", att den kunde avskiljas från Annan näringsverksamhet till
ett ski:i: avsnitt.
Vid a·.gi vande av statistiska sifferuppgifter är användningen av
siffror :1te konsekvent, ej heller har regeln om utskrift med bokstäver up, till tolv tillämpats. Då statistiska sifferuppgifter
enligt ut.kottets åsikt genomgående
kunde . anges i siffror, borde
.
sagda uppgJter överallt ha angivits på detta sätt. Utskottet emotser
att landsk;psstyrelsen i kommande berättelser vill ägna denna fråga
uppmärksam1.; t.
Förteckn.ngen över kommi tteer på s. 73 f upptager ett antal
kommitteer, som tillsatts för mer än fem år sedan. Utskottet förutsätter att kcnmitteuppdragen numera ges tidsbundna, som utskottet
tidigare påyrrat, och att landskapsstyrelsen ser över de mer än fem
år gamla komni tteernas verksamhet och vid behov förelägger dem viss
tid att slutfjra sitt arbete.
Finansutskcttet har avgivit utlåtande om landskapets bokslut,
vilket fogas 'lid detta betänkande.
Med hänvisn~ng till det anförda får utskottet vördsamt föreslå
att Landstinget måtte bringa detta
till landskapsstyrelsens
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Mariehamn, den 7 januar

Närvarande i utskottet:
J:?J,:tlS;ss>;:n :~@.-~11-,y-is) , ledamöterna
tarep rRask (delvis).
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Till Lagutskottet
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fr ån finansutskottet.

Lagutskottet har med stöd av 36 § landsting sordningen för
landskapet . Åland anhållit om finansutskottets utlå tande, huruvida i samband med landskap ets bokslut och landskapsrevisorernas berättelse finnes något att påminna betr ä ffande landskapets förvaltning och ekonomiska tillstånd und e r år 1 972, som
Lagutskottet b orde beakta vid b ehandling en av land skapsstyre lsens berättelse för sag da år. Me d anledning härav får finansutskottet härmed

med~ela,

att utskottet icke vid behandlingen

av sagda ärenden funnit något att påminna fr å n utskottets
sida.
Mariehamn, den 4 januari 1974.

ordförande

sekreterare

