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LAGUTSKOT 1i 1l!i'.LS betänkande 1. 26/1955 över
lantrådets berättelse till Ålands landsting
~ 26/1955.
över förvaltningsåret 1954·
Sedan landstinget med stöd av § 31 mom. 1 i landstingsordningen in'b egärt lagutskottets utlåtande över förenämnda förv-a ltningsberättelse,
har utskottet behandlat densamma och får för landstinget vördsammast
framhålla följande3
Såsom allmänt omdöme om berättelsen vill utskottet framhålla, att
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inom landskapets olika förvaltningsområden och visar en påtagligt gynn- 11
sam utveckling på flera av dem.
Vid genomgåendet av berättelsen avsnitt för avsnitt ha r utskottet
f unait anledning till följande uttalanden•
Sidan 5. På denna sida inledes en uppräkning över framställningar,
som landskapsstyrelsen överlämnat till landstinget under år 1954, med
angivande tillika av åtgärder, till vilka framställning a rna föranletto
Önskvärt vore, att i förvaltningsberättelserna framdeles kunde avtryckas
Ålandsdelegationens och Högsta domstolens utlåtanden över av landstinget !
antagna landskapslagar sarut rtepublikens Presidents skrivelser med anledning av dem, undantagslöst i de fc::.11 9 då landstingsbeslut fått förfalla,
och efter prövning även i sådana fall, där ländskapslag fått träda i
kraft, men de nämnda handlingarna beröra intressen av större principiI
e 11 betydelse ur behörighetssynpunkt.
• 1I
Sidan 10. Folkskolväsendet. Som ett positivt resultat antecknas, att 1\
samtliga f'olkskolor i landskommunerna under läsåret 1954-1955 för första I
gången kunnat arbeta såsom sjuåriga dagskolor.
1
Sidan 16" Jomala gård. Det hade varit önskvärt, att berättelsen inne- I
hållit en på siffror baserad utredning om lönsamheten av jordbruksdriften på gården, skilt fö.r specialodlingar---och skil·t för lantbruket i öv- j
rigt~ Utskottet uttalar önskemålet att sådan utredning framdeles kunde
laIL:1as i berättelseµ, vilket uttalande dock icke omfattar f örsöksfälII
t ets ekonomi.
11
Sidan 28~ Syner. Utskottet anser nödvändigt att ekonomiska besiktI
ningc.r på jorde.gendomarna förrättas i större utsträckning än hittills
I
och påpekar, att även landskapsrevisorerna i sin berättelse över granskningen av landskapets räkenskaper och ekonomiska förvaltning under år
1954 anmärkt om, att inspektion av lantbruksfastigheterna icke förrättats under året.
Sidan 33,, Utskottet uttalar sitt erl:äanande av de åtgärder, som vidtagits för markkarteringeno
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Sidan 37. Lantbruksbokföringen har omfattat 19 bokslut under bokföringsåret 1953-1954, vilket innebär en liten, men glädjande 9kning
i förhållande till föregående bokföringsåro Det vore önskvärt, att bokföringen kunde utsträckas till ännu flera lantbruksfastigheter och läggas upp skilt för specialodlingarna och de.t egentliga lantbruket d., v. s.
spannmålsodling, boskapsskötsel och skogshantering. rå nämligen special- /
odlinga:r:-na och det egentliga lantbruket äro avsedda att beskattas enligt olika grunder, har separationen påtaglig praktisk betydelse.
Sidan 4le Skogsbruketo Det hade varit önskvärt, att tablå över grunderna för beskattning av skog skulle ingått i berättelsen, i likhet med
vad fallet är beträffande grunderna för beskattningen av odlad mark och
naturlig äng~ (sid~ 31) Utskottet uttalar förhoppningen att jämväl sådan
tablå framdeles införes i densamma.
Sida.n 43., Utskottet antecknar med tillfredsställelse; att utvecklingen ifråga om skogsstämpling för avverkning gått i den riktning, som
berättelsen giver vid handen.
I likhet med förvaltningsberättelsen för året 1953 innehåller även
deLin.a berättelse icke blott landskapets ordinarie bokslut för året, utan
även redogörelse över huru årets budget förverkligats. Bokslut och
redogörelse över landskapets enskilda medel borde även ingå i framtida
b erä tt els er.
Med hänvisning till ovanstående uttalanden och anmärkningar föreslår
utskottet vördsammast,
att landstinget ville godkänna lantrådets
berättelse över förvaltningsåret 1954.
Mariehamn den 30 november 1955~
Pä lagutskottets vägnari
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ordförande.

NärvC1rande i utskottet 1 Jan Erik Eriksson, ordf'örände, Nils Dahlman,
Paul Påvals, August Johansson och Helge Klingberg.

