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LAGUTSKOTTETS betänkande Ng 9/1966 angående 
lantrådets berättelse till Ålands landsting 

över landskapets förval·tning och ekonomiska 
tillstånd under är 1965. 

Sedan landstinget med stöd av § 31 mom. 1 i landstingsordningen in
begärt lagutskottets utlåtande över förenämnda förvaltningsberättelse

1 

har utskottet tagit del av densamma och får för landstinget vördsammast 

framhålla följande: 

Landskapets bokslut för år 1965, såväl det ordinarie bokslutet som 

bokslutet över landskapets enskilda medel, åtfölja berättelsen. Med 

dessa bokslut såsom sådana har utskottet icke tagit befattning på grund 

av den arbetsfördelning, som införts mellan lagutskottet och finansut

skottet genom 1960 års ändring av landstingsordningens 32 § (18/60). 

Med finansutskottet har utskottet icke ansett gemensamt sammanträde för 

denna gång vara påkallat. 

Vidare åtföljes förvaltningsberättelsen av separata årsberättelser 

för Ålands centralsjukhus och Ålands tuberkulosdistrikt, Ålands lyceum, 

Ålands sjöfartsläroverk nu uppdelad på navigationsskolavdelningen och 

maskintekniska avdelningen, Grelsby sjukhus och Å.lands yrkesskola samt 

för första gången för Ålands sjömansskola. I förvaltningsberättelsen in 

går en redogörelse för verksamheten vid Ålands handelsskola (sidan 31) 

och vid rättshjälpsbyrån (sidan 86). 

Berättelsen lämnar ett gynnsamt intryck över förhållandena inom land

skapsf örval tningen, sådana de nu äro. Som allmänt omdöme kan framhållas, 

att utvecklingen inom de olika förvaltningsgrenarna varit tillfreds

ställande och att förutsättningar för ett fortsatt framåtskridande äro 

förhanden. 

Med tillfredsställelse har utskottet antecknat, att denna berättelse 

innehåller en redogörelse för uppdrag, som landstinget överlämnat åt 

landskapsstyrelsen, och de åtgärder, till vilka uppdragen föranlett, 

visserligen endast för år 1965. 
Berättelsen har icke givit anledning till ytterligare uttalanden 

från utskottets sida, varför utskottet vördsammast föreslår, 

att landstinget ville bringa detta betän

kande till lantrådets kännedom. 

Mariehamn den 30 november 1966. 

På. .l~guts~s~ 
·~rik Eriksson ~ ·~ • . • 
'{['o;~förande. .:-' _._ • .-~ ' ~ 
· r-? . Axe Kuff schinoff 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet: Jan Erik Eriksson, ordförande, Eliel Persson, 
Gustaf Jansson, Fridolf Karlsson och Edvin Östling (ersättare). 
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