
r Ålands lands kaps nämnds 

N~o 18/1946. - framställning till .Ålands landsting med förslag 

om fastställande av övre gränsen för skjutslegan 

under åren 1947-1949. 

Enär från och med början av år 1947 en ny treårsperiod f ör skjuts -

hållningen i landskapet tager sin början , ankommer det enligt stad -

gand.et i 2 § av lanc'1skapslagen den 14 juni 1939 om ändring av land -

skapslagen angående skjutsväsendet i landskapet Åland på landskaps -

nämnden att till Landstingets höstsession året f öre den nya treårs -

perioden inkomma med förslag om fastställande av övre gränsen för 

skjutslegan under perio:ien . 

-
Denna bar av Landstinget alltid fastställts lika med den i riket 

därför fastställda ta.xan . Förfarandet i lar.dskapet är i så måtto 

inkonsekvent , att faststäl l andet anses tillkomma Landstinget , medan 

det i riket ankommer å Regeringen . Konsekvensen härav har blivit, att ' 

då Regeringen vanligtvis f ast~täller före nämnda övre gräns f ör skj uts-

1 

nin,qen i riket under årets sista dagar , l andskapsnämnden e j blivit 

i tillfälle att inkomma med förslag t ili Landstinget. förrän till 

februarisessionen under 'pågående period . F ör att slippa ifrån den-

na olägenhet vore det enligt landskapsnämndens åsikt skäl att Lanas -



tinget beviljade landskap snämnden rl:it t att fast ställa övre gräns en landskapsnämndens väanar• C-· • 

för ifrågakomna lega för perioden 1947-1949. Penna rätt · kan med , . . ' s 

som astställande t 1 mycket större skäl anförtros lands kapsnämnden, f 

riket ju ankommer, på R~geringen och ej på riksdagen. 

Hänvisande till förestående får lanaskapsnämnden vördsammast fö~ 

läg?.a Landstinp:et. till antagande nedannämnda förslag~ 

Ålands landstings beslut 

om fastställande av övre gränsen för skjutslegan under åren 1947-1~ 

På framställning av Ålands lanas kaps nämnd har Äland s lands ti ng 

beslutat berättiga lancskapsnämpden fastställa övre gränsen för 

skjutslegan under skjutshållningsperioden 1947-1949 samt ersätt ni 

för väntning i överensstämmelse med i riket utfärdade bestämmel ser 

och med iakttagande beträffande .denna lega i övrigt av bestämme ls 

na i 18 § av landskapsl~gen den 30 september 1924 angående sk j u ts· 

väse.ndet i larilskapet Äland. Detta berättigande gäller även fa st• 

ställande av ny skjutslega och väntningsavgift under själva sk jut! 

Mariehamn den 7 november 1946. 

På 


