
17/1963. 
LAGUTSKOTTBTS betänkande m l7/l963 med anled

ning av lantrådets berättelse till P.lands landsting 
över landskapets förvaltning och ekonomiska till
stånd under år 1962. 

Sedan landstinget med stöd av § 31 mom. 1 i lands•tingsordningen in

)egärt lagutskottets utlåtande över förenämnda förvaltningsberättelse, 

iar utskottet behandlat densamma och får för landstinget vördsammast 
'ramhålla ]följande: 

Landskapets bokslut för år 1962, såväl det ordinarie bokslutet som 

Jokslutet över landskapets enskilda medel åtfölja berättelsen såsom sär

~ryck. Likaså medfölja separat årsbe~ättelserna för Klands centralS'juk-

1us och Ålands tuberkulosdistrikt, Ålands lyceum och ~lands sjöfarts

Läroverk samt denna gång även för Grelsby sjukhus. Med boksluten har ut-

3kottet likväl icke tagit befattning, enär det enligt landstingsordnin

~ens § 32 i dess ändrade lydelse av den 20 juli 1960 ankommer på fi

::iansutskot tet att avgiva betänkande över dem. 

Lagutskottets betänkande m 20/1962 över förvaltningsberättelsen un

jer år 1961 utmynnade i tre klämmar, vilka godkändes av landstinget och 

vari landstinget 

a) anmodade lantrådet att i sin nästa förvalt

ningsberättelse införa uppgifter om de behandlings

skeden, i vilka av landstinget inbegärda, men ännu 

icke avslutade utredningar befinna sig; 

b) uppdrogo åt landskapsstyrelsen att, om möj

ligt till 1963 års vintersession, inkomma till 

landstinget med förslag om förbättrande och omdis

position av bostadsförhållandena vid ~lands central ' 

sjukhus personalbostäder; samt 

c) uppmanade landskapsstyrelsen att överväga och 

till landstinget inkomma med förslag till r e forme

ring av revisionssystemet i landskapsförvaltningen. 

De under punkt a) inbegärda uppgifterna ingå icke i berättelsen, men 

då lantrådet i plenum framhållit, att uppgifterna separat skola över

lämnas åt landstingsmännen samt för detta tillvägagångssätt framfört 

skäl, som utskottet kan godkänna, synes landstinget endast böra invänta 

uppgifterna i den form de utlovats, då de ju också därvid fylla det än

damål, som landstinget velat tillgodose. 
Den under punkt b) berörda frågan - ~lands centralsjukhus personal

bostäder - har icke kunnat lösas i av utskottet avsedd riktning. F.nligt 
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revisorernas berättelse över granskningen av landskapets räkenskaper 

och ekonomiska förvaltning under å r 1962 framgår (sidan 4 ), att land

skapsstyre ls en icke funnit det ändamålsenligt att vidtaga dessa ombygg-

nader , som skulle å samkat delägarkommunerna betydande kostnader, utan _ 

s å som_ det framhålles - att större nytta därmed skulle ernås. Spörsmålet 

beröres även av finansutskottet i dess betänkande W: 8/1963 över försl a 

get till ordinarie inkomst- och utgiftsstat för landskapet under å r 

1964, varvid frågan även delvis sammankopplats med behovet av utrymmen I 

för sjukhusets rön tge nav delning och la bara torium. Enligt lagutskottets Il 

mening bör initiativet likväl ytterligare undersökas och därvid klargö-- j, I 
ras, huruvida inredandet av bostadslägenheter i ifrågavarande utrymmen I 
ej ekonomiskt skall kunna lösas. I anseende till revisorernas och finans ! I 
utskottets inställning till landskapsstyrelsens avgörande synes ärendet 

1 

icke just nu kunna föras vidare, men enligt finansutskottets uttalande 

(sidan 9) kan möjligen, sedan landskapsarkitekt anställts , frågan föra s 
I 

: I 
mot en acceptabel lösning. i i _ 

Ifråga om punkt c) - revisionssystemet i landskapsförvaltningen - har 

utskottet fäst sig vid den allmänna motiveringen i förenämnda revisions---
1

,, I 
berättelse. Dessutom har utskottet, som vid gemensamt sammanträde med I 

finansutskottet dryftat bland annat just revisionsfrågan, blivit i /Il I 
tillfälle att taga del av ett av revisorerna den 14 oktober 19 63 till 

1!
1

1 -I landskapsstyrelsen avgivet utlåtande, där landskapets möjligheter att . 11 

fortf~rande ordna revisionen på förtroendeb~sis närmare belyses o Utskot-
1

[ 

tet v ill nu endast konstatera, att frågan forts framåt och att det k a n Il 

vara skäl att avvakta utvecklingen enligt de riktlinjer, som finansut 

skottet i sitt betänkande (sidan 6) förordat. 

Ehuru lantrådets berättelse icke direkt ger anledning därtill, vill 

utskottet bringa i erinran det förslag till landskapet Ålands lagbered- JI 

ning, som utskottet framförde i sitt betänkande W: 16/1959 över den där-
1 

vid föreliggande framställningen om ändring av landskapsförvaltningsla

gen. Förslaget gillades icke av landstinget, ehuru utskottets bärande 

motiv - lagberedningsarbetets effektivisering - väl knappast underkän-· 

des. Frågan är nu, huruvida lagberedningsarbetet, ordnat enligt land

skapslagen den 3 mars 1960, skall anses vara ändamålsenligt löst eller 

om möjligen ytterligare krafter böra ställas till landskapsstyrelsens 

förfogande. Utskottet, som i saken hört lantrådet, har först å tt ; a tt 

landskapsstyrelsen mot bakgrunden 'av de senaste årens erfarenheter 

kunde pröva och överväga frågan. 

Som allmänt omdöme får utskottet framhålla, att förvaltningsberättel

sen lämnar ett gynnsamt intryck av utvecklingen inom landskapet och att 
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förvaltningen varit ägnad att på ett flertal områden föra landskapet 

framåt samt att forutsättningar för fortsatt framåtskridande finnas. 

Det arbete, som i:ignats mentalvården (sid ' 13) må 'särskilt uppmärksammas. 

Vid uppenbsra korrekturläsningsfel och tryckfel anser sig utskottet I I 
icke behöva uppehålla sig, då framställningens rätta sammanhang likväl 

framgår. Doc'i synes dei v~ra skäi att särskilt påpeka de fel, som in

smugit sig i avsnittet "Bl~_":folkningsstatiska uppg ifter" på sidan 12. 

Talen 14,.28 . och 15111 böra givetvis vara promili~, icke procent. 

I avsnittet "Föredragningenil på sidan 17 1 ått6nde raden nedifrån, 

förekommer ett ombrytningsfe1* varoID folkskolinspektören särskilt på-
< 

pekat. Texten bör lyda: "cirkulär angående tuberkulos lagens stadganden. 

i fråga om folkskolorna; särskilda änvisnirigar rörande förbättringar 

av skolmåltiderna; helt nya anvisningar beträffarlde byggnadsprogram, 
ritningar o.s.v." 

De uppgifter, som lämnats på sid. 73-74 under rubriken 11 Särskilda 

tillstånd" borde, så vitt fråga är om rätt att äga och besiiJta fast e

gendom, i likhet med många av de andra uppgifterna hava lämnats i ta

bellform, varav det kunde framgå utom antalet fall, huru ansökningarna 

fördelat sig kommunvis och byavis, vilka areal~r det är fråga om o.s.v. 

Inom utskottet har uttalats önskemål, att Republikens Presidents 

skrivelser i anledning av lagförslag~ som f å tt förfalla, borde delgivas 

landstingsmännen privat under tiden mellan sessionerna. Ehuru önskemå

let icke har något direkt samband med denna förvaltningsberättelse, be

gagnar utskottet likväl tillfället att framföra detsamma, samtidigt som 

utsköttet väntar att ,\landsdelegationens och Högsta domstolens utlåtan-

den över av landstinget antagna lagar och Republikens Presidents skri

velser med anledning av dem~ avtryckas i b~.Jättelsen efter prövning, ic
ke blott då lag fått förfalla utan även i sådana fall, där landskapslag 

f åt t träda i kraft, men de nämnda handlingarna beröra intressen av 

större princ ipiell betydelse ur behörighetssynpunkt. 

Med hänvisning till ovanstå~nde uttalanden och allmänna anmärkningar 

föreslår utskottet vördsammast, 
att landstinget ville godkänna lantrådets berät

telse över landskapets förvaltning och ekonomiska 

tillstånd under år 1962, men samtidigt uppdraga åt 

landskapsstyrelsen att överväga ; huruvida landska

pets lagberedning såväl med hänsyn till omfånget som 

arbetssättet är ändamålsenligt ordnad samt till 

landstinget inkomma med förslag till reformer, om 

sådana befinnas nödvändiga. 
Ma-
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riehamn den 9 december 1963. 
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På lagutskottets vägnar; 

1a"' ~ ~;~ 
; J an Brik Eriksson '\ 

V ordförande. 

./. Axe l Kuffschinoff 

sekreterare. 

Närvarande i utskot1et: Jan Erik Eriksson~ ordförande, Elie l Pers

son, Gustaf Jansson, Bertel Boman och Annemi Dahlblom. 
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