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· Mot.nr.1/1970-71.

LAGUTSK.OTTETS betänkande nr 37/
1970-71 med anledning av landstingsman Alarik H~~-ggblom m. fl: s hemställningsmoti on att landstinget Iffi.tte hos land skapsstyrelsen hemställa om ut:r·edning
av behovet av ändi.~ ingar i självs.tyr elselagen samt att landskapssty"relsen därpå inkommer med för .s lag till vida:re
åtgärder.

Med anledning av ovannämnda hemställningsmotion 9 va:-cover- Landat inget in begärt utskottets utlåtande, få:c· utskottet Vördsamt anföra fÖ.ljande ~
Även om tillkomst en av gällande sj ä lvsty:-celselng efter ett omfattande beredningsarbete medförde klarhet på många tidigare

1,,

oklara punkter och förbättringar speciellt beträffande den
skattefinansiella utjämningen, har sedan början av år t J 52 många
oklara bestämmelser kunnat på vi sas. Betr.äffande lagstiftningsbehö:cigheten kan konstateras att i synnerhet nytillkomna lagstiftningsomI·åc1en och utvecklingen överhuvud inom lagstiftningen med1
.
fört att ovisshet råder om gränserna för landskapets lagstiftningsbehörighet i vissa fall.
Den skattefinansiella ut järrningen har genom praxis utvecklats
långt utöver vad självstyrelselo.gens stadganden c~nger. Det synes
utskottet .vara skäl att komplettera stadgandena för att i lag
fastsl å de :p:cinci1)e::c , som numera tillämpas. Detta gä ller också de
extraordinc~1rie anslagen och gränsdragningen mellan ordinarie och
extraordinarie utgifter.
JJetalje:c i självstyrelselagen 9 som fordrat övers;y11 9 är bestämmelserna om besvär över landskapsstyrelsens beslut och stadganderill
om inlösen av fastighet. De aktuella reformerna inom självs·ty.Lfhlsens konstitution kan också utveckJ.as i en ::ciktnLng som påfordra r
änd:i:·ing av
självsy.celselagen för att en ändamålsenliga organi -·
s a tion av självstyrelsemyndigheterna skall kunna förverkligas.
Vissa detaljundersökningar har redan påbör jats för a tt tillrättalägga konstaterade missförhållanden. IJandslrnpsstyrels en har
tillsa tt en kommitte för- att undersöka lceningsrättsinstitutet
o ch en s c mmansiällning av Högsta domstolens utlåtanden om landsl~ pslagar, som fått förfalla , är under arbete. OcksU. andra under: sökningar borde verkställas på olika områden för att kla ~ l ägga detelj frå g o:r: . Enligt ut.s kottets rrming borde enligt motionärernas försla g
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tillsättas en kommitte för att koordine:ca de olika unde::csökninga:cna
och fö::c att i sinom tid sammanfatta e,1rbetet till ett program 9 som
kunde föreläggas en blandad kommi tte me d :.cepresententter för staten och
landskapet.
Med hänvisning till det ovan anförda .f år utskottet vördsamt
föreslå?
att Landstinget måtte hos landskapsstyrelsen hemställa öm en utredning av behovet av ändringar i självstyrelselagen.
Mariehamn 9 den 16 ap:r:il 1971.
På lagutskottets vägnar~
Nils Dahlman
Rolf Sundman

Närva:cande i utslrn·t tet: ordföranden Dahlman? viceordföranden
Persson samt ledamö~erna Curt Carlsson? Sundblom och Östling .
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