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LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKA,NDE 

nr 4/1974-75 ued anledning av landskaps

styrelsens frDDställningar ued förslag 

till landska.pslag angående ändringar av 

landskapslaeen ocJ bostadsproduktion. 

Landstinget har inbegärt lag- och ekono:_,iutskottets utlåtanden över 

ovan näwndn fronställningar. 
Lag- och ekonouiutskottet, sow intet har i sak att anföra i ärendet, 

ho.r dock ansett det vara ändauålsenligt att s~1:-lo..nföro. landska.pssty

relsens frru..lställningar nr 13 och 19. Ingressen har ändrats ~ed beak

tande här2v. 
Med hänvisning till det c..nförd2 får utskottet vördsaLt föreslå 

att Lnndstinget 1.::åtte antaga lo.gförala .... 

gsn ned föJ.jc.nde ändringar: 

L a n d s k a p s 1 a g 

a.ngående ändring o.v landskapslagen oi_:, bostadsproduktion. 

I enlighet Led landstingets beslut up~häves 6 § 4 LOLi. landskaps

lagen den 11 juli 1968 oL bostadsproduktion (28/68) sruJt ändras 4 §, 
6 § 1, 2, 3 och 5 uou., 7 § 1, 6 och 7 :_,ou., 8 § 1, 2, 3 och 4 ;_;ow., 

9 § 1uou.,10 § 1, 2, 6 och 8 uo:..1., 13 § l LlOLL, 22 § 1 J.JOD., 23 § 

och 24 §, av desso. lngrui_:: 7 § l Lou. sådant det lyder i lagen den 

26 ~ars 1973 (8/73) såsou följer: 

4 §. 
(Lika so:-1 lo..ndskf:psstyrelsens frD..Uställning .nr 13). 

' 
6 §. 

(1-3 L~o:.J. like. so:J lcmdsk8.psstyrelsens fro.uställning nr 13). 

( 5 ::_::0 •. 1. lika soi.1 lo.ndsko..pssty:ta.sens frcw.Jstiillning nr 19). 

7 §. 
(1 och 6 ,...;o;_;. likn so;.1 l:::mdsk-'.lpsstyrelsens frn:..1sttillnine nr 13). 
( 7 ~-,u~_i. like. so~_i landsko.psstyrclsens fro."_::ställninc nr 19). 

8 §. 
(1-4 i_::o""·· likn so:.J landski:tpsstyrelsens frcx:Jställning .nr 13). 

9 §. 
(1 i...lm.:. lika sou lo.:ndsknpsstyrelsens fro.:._lställning nr 13). 

10 §. 
(1,2,6 0ch 8 l.10:.2. lika solJ landsko.psstyrelsens frcuställning nr 13). 

13 §. 
(1 iJo:: ... lika soi.:: landskapsstyrelsens fr02:.1ställning nr 13). 



-2-
22 §. 

3.4 5 

(1 L Oi:J . likn soi:1 lnndska.psstyrelsens frn.:uställning nr 13). 

23 §. 
(likn sou lnndskapsstyrelsens frru.:.1ställning nr 13). 

24 §. 
(lika sou landskapsstyrelsens fraLställning nr 13). 
Mariehru.m, den 19 decenber 197 4. 

o df örnnde 

Närvnrande i utskottet:ordföranden Lindströ~ , viceordför.-::i.nden 
Olof M. Jansson, leda.wöternn Björklund, Gustafsson och WideLlan . 
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