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LAGUTSKOTTETS betänkande n 17/ 1953 med 
anledninc av lantrådets berättelse t ill 
Ålands l c.ndstin:; över förva ltningsåret 19520 

I enlighet med stadgandet i § 31 momo 1 i landstingsordningen har 
landstinget anhållit om lagutskottets utlåtande över nämnda förvalt
ningsberättelse. Utskottet he.r behandlat densamma och får för lands- . 
tinget vördsammast framhålla följande: 

Ålands lyceum, läsordning och ~imfördelningsplan~r : sid. 150 I an
slutning till särskilda uttalanden under remissdebatten föreslår ut
sl{ottet, att landskapsstyrelsen ville undersöka möjligheterna till 
sådan ändring av läsordningen och timfördelningsplanen, att de elever 
från landsbygden, vilka ej hava bostad i staden, såvitt möjligt ej 
nödgas uppehålla sig härstäd.es under längre tid , efter det lektionerna 
för dagen avslutats. 

y~~kesundervisningen. sid .. 2l!, Redogörelsen ger vid handen , att 
intresset för yrkesundervisningen inom landskapet är i stigande , och 
utskottet uttalar ;förhoppningen att utve9klingen skall gå i samma rikt
ning mot ökade undervisningsmöjlighetero 

Väghållningen, sid. 33e Utskottet konstaterar med tillfredsställel
se, att vägunderhållningen effelctiviserats under förvaltningsåret. 

Motorfordonstrafiken, sid4 32.!_ De trafiktecken, som på landskaps
styrelsens åtgärd uppställts i närheten av vissa vid landsvägarna pla
cerade skolor, äro ägnade att i hö c grad förekomma trafikolyckor. Ut
skottet emotser fortsatt utveckling i samma riktning. 

Avsnittet slutar med satsen• "Skolans anslag för år 1952 uppgick 
till 850.918:-" Då det är uppenbart , att uttalandet icke har samband 
med redogörelsen för motorf ordonstrafike.n och att ett ombrytnings- eller 
korrekturläsningsf el måste fö'religga . har utskottet undersökt förhållan
det och funnit, att det rätteligen bort komma in såsom sista mening 
under avsnittet "Ambulerande lanthushållsskolan" på sid. 23. 

Lantbr;uJssls,~ubbverksam:qete,n j s,:i.,d,. 46 ,. Intresset för denna verksam-

! 

het synes ~ter vara i stigande, ehuru den ännu icke återupptagits i 
alla landskapets kommuner. Därhän vore det dock önskvärt att komma ,, 

I 
Inlco~ster~a från jordegendomar~~ Från redogörelsen inhämtas (sid. 

,35) , att under året i arrendeavgifter influtit ihalles mk 1.1970313&
och att nettovärdet av årets försäljningar av skogsprodukter (sid. 54) 
U.tgj ort mk 3o 382. 268 : -. Summan av dessa ink:omster utgör mk 4o 5rl 9o 58lg -

9 

a11 tså e·ct i runt tal tre gånger större belopp än de vederlagsme del , 
som landstinget före den nya självstyrelselagens antac;ande haft att dis
:Ponera vid uppgörandet av budgeten för sina enskilda me del 11 Och dock 
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utgör årets avverkningsbelopp endast c:a två tredjedelar av det i 
hushållningspla.nen föreslagna årli(;a avverkningsbeloi)pet. (sista 
stycket sid._ 53). Förhållandet hc.r antecknats med tillfredsställelse11 

JiYggnadsi~struktörens verksafilh_et. (sid. 56) Utskottet utgår ifrån, 
att uttalandet i sista stycket nvid allmänna samrilankomster bl.a. lant
mannagillesmöten har undertecknad i föredragsf orm eller referat be
handlat frågor som berör byggnadsfacket" har avseende å byggnadsinstruk-·, 

tBrens verksamhet. 
Jakt oc:q jaktvård, sid 5,8.t. Ordet "Lappland" i näst sista stycket 

på sidan bör vara "Lemland", såsom lantrådet själv under remissdebat
ten påpekade. Ett uppenbart korrekturläsningsf el. 

Då. lantrådets redogörelse icke i andra avseenden givit anledning 
till ut"balandeti :från utskottets sida• fö:l:'asiår utskottet vördsammast, 

att landstinget med omfattande av ovan
st~Lende uttalanden ville godkänna lantrådets 
berättelse över förvaltningsåret 1952. 

Mariehamn den l9 november 1953· 
På lagutskottets vägnart 

~~ ~tfA..!l4 \ 
Herman Matt ss

1

on. C. ~&-.r"'lo ---
• . 

Närvarande i utskottet• Herman Mattsson, ordförande, Jan Erik Eriks
son, Pävals, Nordman och Persson. 
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