
LAGUTSKOTTETS betänkande m 14/1958 med an
ledning av lantrådets berättelse till Ålands 

m 14/1958. landsting över landskapet Ålands förvaltning 
och ekonomiska tillstånd under år 1957. 

Sedan landstinget med stöd av § 31 morri. 1 j_ landstingsordningen 
inbegärt lagutskottets Utlåtande över lantrådets förenämnda förvalt

ningsberättelse, har utskottet behandlat densamma och får för lands 
tinget vördsammast framhålla följande: 

Även denna gång åtföljes förvaltningsberättelsen av årsberättelser
na för Ålands centralsjukhus och Ålands tuberkulosdistrikt samt för 
Ålands lyceum och Ålands sjöfarts-läroverk ävensom av boksluten över 
landskapets såväl ordinarie inkomster och utgifter som enskilda medel. 

·Allt ger vid handen, att förhållandena inom landskapets olika förvalt
ningsområden i stort sett äro tillfredsställande och utvecklats i 

rätt riktning. 

I enlighet med landstingets önskemål har i berättelsen intagits 
Ålandsdelegationens och Högsta domstolens utlåtanden över en av lands
tinget antagen landskapslag, som fått förfalla (explosionsfarliga äm
nen). Däremot saknar utskottet förteckning över uppdrag och utrednin
gar, som landstinget överlämnat ät landskapsstyrelsen, varom önskemål 
framställdes av utskottet vid behandlingen av förvaltningsberättelsen 
för år 1956. En sådan förteckning, upptagande icke blott under förvalt
ningsåret överlämnade uppdrag, utan även tidigare ärenden, som ännu 
icke slutbehandlats i landskapsstyrelsen, vore dock av synnerligt . 

intresse för landstinget, som därigenom kunde informeras om de skeden , 
i vilka ärendena befinna sig, 

Specialberättelsen över Ålands lyceums verksamhet nämner ingent ing 
om inspektioner, som möjligen förekommit under året, vare sig lokala 
eller utifrån anordnade. Utskottet saknar även varje vetskap om, huru
vida lokala inspektioner överhuvudtaget numera anordnas. Sådana kunde 
hava stor betydelse för kontakten mellan landskapsstyrelsen och skolans 
lärare och giva impulser till möjligen nödigbefunna reformer. 

Utskottet upprepar sina uttalanden i betänkandet över 195:6- ä:ve·, ·

f .örval-tningsberättelse, att redogörelse över ländskapshälsosystern
barnmorskans och landskapsläkarens verksamhet saknas samt att special
berättelse över folkskolornas verksamhet även kunde utgivas. Med tanke 
på de stora anslag, som årligen anvisas för idrottsverksamheten och 
den kulturella ungdomsverksamheten inom l'andskapet, vore det även av 
intresse att i berättelsen kunde -ingå redogörelse över användningen av 
dessa anslag. 
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Med hänvisning till ovanstående uttalanden och anmärkningar före -

slår utskottet vördsammast, 
att landstinget ville go_dkänna lantrådets 

berättelse över landskapets förvaltning och 

ekonomiska tillstånd under år 1957· 

Mariehamn den 20 november 1958. 

På~lag'utskf;t~ 
Erik Eriksson 

rdförande. c. ----s~.e~· Lf" 

• 

Axel Kuffschinoff 

sekreterare • 

Närvarande i utskottet: Jan Erik Eriksson, ordförande, Nils Dahlman 1 

Paul Påvals, Eliel Persson och Gösta Nordman. 

I I 


