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IiIWUTSKOTTETS betänk2~~de N:i-:- 1~/i970~71 mod enledning av la~trådets ber~ttelse
Lantrådet_.§.
till Ålands landsting över landskapet
berättels~
Ålands förvdltning och ekonomiska ti llstånd under l r 1969.
Med anledning av ovannämnda be~ä·ttelse, varöver Landstinget inbegärt utskottets utlåtande, får utskattot vördsamt anföra följande:
I sitt betänkande nr 11/1969-70 med anledning av lantrådets berättel
se för år ~ 968 anförde utskottet: ;'B et:r:iffa:1de Åle.ndsde loga tionen
hade Qtskottet g~rn2 sett att också SQppleanterna intagits i förteckningen. Beträffande 1a.ndstingemä:nnen kunde en ~rnmplettering med de:cas t:_digare manda t vara upplyeand e varjämte deras fullständiga förnamn konsekvent kunde ha införts. Vid Landstingets kansli finns här11töver tillsvi1are notarietj~nsten, eo~ icke tlivit omnämnd om den
också för tillfället och i väntan på en omo~ganisation icke är besatt. 11 ,Samtliga dessa anmärkningar upprepar utskottet med anledni!'.lg
av 1969 års berä~telse.
Utskottet påpel~aö.e o:Jkeå i ovannämnda betFi.nkandr:; 1 att marginalrubriker icke anYänts konsekvent. Uppenbarligen såsom en följd av
denne, anmärkning har marginal:rubrj_kerna helt utelämnats från berättelsen. I Gtället ha:r underrubriker använts 9 men tydligen av förbiseende har icke heller cienna rubricering skett konsekvent. Sålunda omtalas under rubriken "Bomarsunds fornminnesområde" arkeologiskt fältarbete på helt anc;lra platser? - under rubriken "Undervattensarkeologi"
att det medeltida stenhuset invid Sunds kyrka försetts med ett nytt
tak och under rubriken "Por;:imernn bl.a. att landskapsstyrelsen a vslagit ansökan om övertagande av postvägen till Hulvik.
De separata berättelserna fr å n landskapets olika inrättningar
har numera 9 såsom utskottet föreslog i ovannämnda betänkande 9 erhå llit samma format som berä ttelsen. Ett undantag utgör dock häftet
med bygdeskolornas berättelser. InnehållsföTteckning saknas fortfarande i alla berä·t;telse:::' ut om Ålands tekniska s~{olas.
För av landskapsstyrelse~ tills at ta kommitt~er och arbetsgrupper
fastställes :5_ 2llmänhet tidsbe gränsnin g~ vilket -u.tskottei:; finner ändamålsenligt. Utskottet anser att sådan tidsbegränsning kunde angivas~ berä ttelsen (s. 68).
I deta ljfrågor har ut skot tet funnit anledning till följande påpekanden~
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I andra stycket under rubriken "Skogshi.rnhållningsplanern
har uppenbar ligen n&gra ord 7 möjligen en rad bort~allit.
!2_..:,,.-21...:,. För yrkesvägladningen skall en rådgiva".lde kommission till-
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sättas (ÅFS 14/68). Av berättelsen framgår ick~ att den skulle ha
tillsatts ännu under år 1969.
s. 60. Bland frågorna om :c·ätt att idka :q_E1ring f\)r ipke-ålänningar
har utskottet uppmärksammat två fall. I juni 1969 uthyrde Mariehagins
stad annonsplatser i staden till ett icke-åltindskt företag, som i
sin tur skulle hyra ut dem till annonsörer. I avtalet mellan staden
och företaget förutsattes att företag:;t skulle ansöka om näringstillstånd. La ndskapsstyrelsen torde likvs: ha medd elat företaget, att
näJ.:·ingstj_llstånd icke va·r erforderli.e;t. Utskottet betra.ktar företagets verksamhet som näringsidkande och anser att företagets ansökan
icke hade bort qvvisas som obehövlig.
En byggnadsfirma från rikot anhö~l i maj 1969 om tillstånd att
idka näring i landskapet . såtillvida. att firman ville uppföra Ålands
rundrac1iosta tion i Sunds komrriun. La:1dskapsstyrels en ::<n A8e; Q LL uy15g
nadsföretaget till art och omfattni1g vnr sådant, att det icke var
fråga om nä::cingsverksamhet. Byggnacsföretaget bör likväl ha varit av
större omfattning än t. ex. ett ord:.:..1.ärt egnahemshus. Utskot tet kan
icke omfatta landskapsstyrelsons u)pfattning i denna fråga.
s .. 6·J. Utskottet anser 2tt en firteckni ng öv'3r naturskyddsbesluten, som under året var it gällande, borde ingå i berättelsen.
Undei~ detta avsnitt (natu:rvå rd' omnämnes också miljövård. Utskottet förutsätter a tt den planeradE miljövåToA11Änmo1=m i t~r;-trn+;;i,..., i ... ,.;-a +<'ll;
ser skall r edovisa sådana mi l jöv~rdsåtgärder av allm~n na tur, som
·
berör flera förvaltningsområden. Ltm. Eliasson und ers trök under remissdebatten~ att de kommunala b!=i.1sovårclAn8mnderna, som har lagbestämda up:;:,gifter och befoge:nh0ter på miljövårdens område, icke får
förbigås v~.d planeringen ~v ang::lägenheter, som berör milj övårdsfrågor. Utsko~tet omfattar detta u1talande.
s . 73. Ru.)r iken borde enligt i:tskottets mening lyd.a: 11 FramR+.i:i.l lningar om e::traordinarie ans~Lag · •
s. 138. .::..donummer saknas.
Beträffance landskapets bok2lut med tillhörande bilagor hänvisar
utskottet till finansutskottets Yidfogade utJAtRnde.
Utskottet ~\.ar jämväl övervägt en ny re~igering av lci.ntrådets berättelse enligt lantrådets förs l ag i form av en årsbok för landskapet . En snmmar.fattning av Landstingets arbete som en särskild avdelning i årsboke1 skulle möjliggöra en utförligare framställning än
som nu kan f ortras. En sådan omredj.gering kan därför omfattas, men
utskottet anse::- att därmed likväl kunde anstå till dess förvaltnings1
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reformen ä r genomförd. Intill dess torde den nuvarande systema tiska
uppstä llningen kunna vara normgiva nde.
Med hänvisnj_ng till det ovan a nförda får utskottet vördsamt före
slå,
att Landstinget måtte bringa detta
be t änkande till lantrådets kännedom.
cember 1970.

Nils

Närvarande i utskottet ~ ordföranden Ni s Dahlman, viceordförande
Persson samt ledamöterna Curt Carlsson, Sundblom och Östling.
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Till laglltskottet
från finansutskottet.

Med hänvi.sning till 32 § landstingsordningen i landskapet Åland
får finansutskottet härmed lagutskottet till kännedom meddela att
utskottet icke funnit anledning att påminna i anledning av landskapets bokslut för år 1969, vilka fogats som bilaga till lantrådets
berättelse.
På finansutskottets vägnar:
Folke Woivalin
ordförande
Sune Carlsson
sekreterare.

