
LAGUTSKOTTETS betän.kande Ng 25/1957 med an-:" .. 
ledning av lantrådets berättelse till Ålands , . 

landsting över landskapet Ålands förvaltning 

och ekonomiska tillstånd under år 1956. 
Sedan landstinget med stöd av § 31 mom. 1 i landstingsordningen in

begärt lagutskottets utlåtande över lantrådets förenämnda förvaltnings

berättelse, har utskottet behandlat densamma och får för landstinget 

vördsammast framhålla följande: 
Berättelsen ger vid handen, att förhållandena inom landskapets olika 

förvaltning$områden under redogörelseåret i stort sett utvecklats till

freds ställande. 
Även denna förvaltningsberättelse åtföljes av årsberättelserna för 

i I 

,Ålands centralsjukhus och Ålands tuberkulos distrikt samt för Ålands ly- \\ 1 

I 

ceum och Ålands sjöfartsläroverk ävensom av boksluten över landskapets 

I 

1 I 
såväl ordinarie inkomster och utgifter som enskilda medel. Utskottets 

i betänkandet m 31/1956 av den 30 november 1956 uttalade önskemål, att 

även andra specialberättelser, exempelvis över driften av Jomala gård 
kunde utgivas jämte redogörelsen, har nu icke beaktats, enär bokföringen i: 

över inkomsterna och utgifterna vid Jomala gård enligt lantrådets upp- 11' I 

lysning vid remissdebatten ännu icke upplagts så, att denna kunde läg- \ i , 

gas till grund för en sådan berättelse. De vid remissdebatten uttalade 1 1 

jnskemålen om specialberättelse över folkskolornas verksamhet har ut-
3kottet jämväl för sin del omfattat. 

Berättelsen innehåller sedvanlig förteckning över framställningar, 

3om avlåtits till landstinget under förvaltningsåret, med angivande av 

ttgärder, till vilka framställningarna föranlett. ÖnS'kvärt vore att i 

'ramtiden kunde intagas förteckning även över uppdrag och utredningar, 

:om landstinget under året överlämnat åt landskapsstyrelsen, omfattande Il 

. ~en tidigare, ~id årets ingång ännu icke slutbehandlade uppdrag, och I [ 

.ed angiyande av det behandlingsskede, vari ~espektive uppdrag vid året~ \ 
lut befinner sig. 

Mot berättelsen kan anmärkas, att däri icke ingår utlåtanden av 

landsdelegationen och Högsta domstolen över av landstinget antagna 

andskapslagar samt Republikens Presidents skrivelser med anledning av 

em, ehuru sådant varit önskvärt åtminstone i vissa fall, såsom ifråga 
n framställningen med förslag till landskapslag om näringsidkande på 

land. Visserligen ha r landstinget i annat sammanha-p.g fått del av utlå

indena i nämnda ärende, men då berättelsen distribueras även åt andra 
1 

landstingets och landskapsstyrelsens medlemmar, ha utlåtandena även 
;t allmännare intresse. . 

I övrigt har utskottet, som genomgått berätelsen avsnitt för av:;mitt, 
funnit anledning till följande u t talanden: 



-2-
Sidan lle I anslutnihg till vissa anföranden under remissdebatten, 

där särskilda talare berörde önskvärdheten av att gemensamma möten an

ordnades för föräldrarna till eleverna vid Ålands lyceum och lyceets 

iärare för dryftande av uppfostrings- och undervisningsfrågor, vill ut

s~ottet framhålla som sin uppfattning, att initiativet till sådana mö

ten borde utgå från lärarna eller föräldrarna, möjligen föräldrarådet. 

Sidan 18. Utskottet omfattar det uttalande vid remissdebatten, vari 

berättelse över landskapshälsosystern-barnmorskans verksamhet efterlye

tes. Sådan berättelse vore helt naturligt av allmänt intresse. Likaså 

vore det av intresse, om i berättelsen kunde införas uppgif~er om land
skapsläkarens verksamhet till de delar denna författningsenligt 

(m 7/1945) står under landskapsstyrelsens förvaltning och tillsy~, samt 
om sinnessjukvården i landskapet. 

Sidan 19, Utskottet upprepar sitt uttalande i betänkandet Ng Jl/1956, 
att kapitlet Forn- och kulturminnesvården kunde hänföras under huvud
rubriken "Undervisningsväsendet", dit det budgettekniskt hör. 

Sidan 350 Utskottet har fäst sig vid det anmärkningsvärt ringa an
talet gårdar med lantbruksbokföring. En stimulering av intresset vore 

önskvärd och av betydelse icke minst med hänsyn till de uppgifter ifråga I 
om fastställande av avkastningen från lantbruksfastigheter, som enligt I I 
gällande landskapslag om kommunalbeskattning ankomma på landskapsstyrel-
sen~ 

Sidan 50. I berättelsen ingår numera ett avsnitt, som berör social
vården. 

Med hänvisning till ovanstående uttalanden och anmärkningar föreslår 

utskottet vördsammast, 

Mariehamn 

att landstinget ville godkänna lantrådets be

rättelse över landskapets förvaltning och ekono

niska tillstånd under år 1956n 

den 28 november 1957e 

På lagJ.tsko(t-1\~ vagrr~r.: 

ri~lksson 
df örande.. ~ 

c.: .... ~~ 2Z7 
~ATu inoff ..--

sekreterare. 

Närvarande i utskottet: Jan Eriksson, ordförande, Nils Dahlman, Gustaf 

Jansson, Aug. Johansson och Herman Mattsson. 
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