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LANDSKAPSSTYR.El.SENS FRAMSTÄLLNING 
till Landstinget med förslag till landskapsfag an
gåernfe''änclring ;av land~kapslagen om lagberedning

en. 

Enligt 7 § landskapslagen om l;;,gberedningen skall för den lagtekniska och 

språkliga granskningen av lag- och andra förfatfningsförslag finnas en till lagbered

ningen anknuten laggranskhingsnämnd. Medlemmar ·av· namnden är . lagberednings

chefen och två fasiå medlemmar. Dessutom kan i den ingå. högst två adjungerade 

medlemmar. I lagens 11 § 1 mom. förutsätts det att alla författningsförslag skall 

granskas av laggranskningsnämnden innan· de föredras för landskapsstyrelsen. 

De tider under yilka landstinget är 1iamlat påverkar landskapsstyrelsens arbete med 
lagstiftningsärehde11''6ch' därigenom även lagberectningsarbetet. Bl.a. söm en följd av 

detta, men o~k~å. av :åhdra orsaker, har det visat sig omöjligt att undvika att ärendena 

hopar sig till vissa tider på året. 

Det arbete som utförs i laggranskningsnämnden är tidskrävande. I praktiken har det 

därför under vissa tider av året visat sig svårt att, utan att sänka standardkraven, 

efterkomma den regel som anger att <illa författningsförslag som uppgjorts vid lag

beredningen skall granskas i nämnden. 

Av det sagda följer att en omorganisation av laggranskningsnämndens arbete är 

påkallad. Den enligt landskapsstyrelse!ls uppfattning mest lämpliga lösningen är att 

framdeles låta granska endast de författningsfÖrsJag som enligt lagtJeredningschefens 
eller landskapsstyrelsens bedömning är särskilt viktiga eller vilka av annan särskild 

orsak bör granskas. Det som skall väga !yngst vid bedömningen av om granskning skall 

ske är om ifrågavarande regelverk är av allmän betydelse. Ärenden av ringa omfattning 

skall dock i allmänhet inte granskas i nämnden. 

Efters~m det i lagen f.n. stadgas att alla författningsförslag skall behandlas i 

laggranskningsnämnden, förutsätter omorganisationen av nämndens arbete att lagen 

ändras. De bestämmelser som direkt berörs av omorganisationen är de som ingår i 10 

och 11 §§. P.g.a. att nämndens arbete minskas genom omorganisatfonen bör ändringar 

göras även i reglerna i 13 § om arvode för de fasta medlemmarna i nämnden. 

Utöver de ändringar som påkallas av omorganisationen av laggranskningsnämndens 

arbete föreslår landskapsstyrelsen att det i 7 § inte skall finnas någon begränsning i det 

antal adjungerade medlemmar som kan förordnas. Avsikten med den ändringen är att 
göra det möjligt att förordna .samtliga lagberedningssekreterare till adjungerade 

medlemmar, såvitt gäller behandlingen av ärenden som vederbörande själv berett, 

samtidigt som möjligheten kvarstår att förordna utomstående personer till adjungerade 
medlemmar för behandlingen av viss uppgift. 

Omorganisationen beräknas medföra. en årlig direkt kostnadsminskning om 10.000 
mark. 
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Landskapsstyrelsen föreslår att landstinget antar följande lag. 

LANDSKAPSLAG 
angående ändring av lamlskapslagen om lagberedningen 

I enlighet med landstingets beslut 

upphävs 10 § landskapslagen den 10 mars 1972 om lagberedningen (13/72) och 

ändras lagens 7 § 3 mom., 11 § 1 och 2 mom. samt 13 §, som följer: 

7 § 

Landskapsstyrelsen kan dessutom förordna annan person till adjungerad ledamot av 

laggranskningsnämnden då arten av viss granskningsuppgift påkallar detta. 

11 § 

. Lag- eller annat författningsförslag som lagberedningschefen finner vara av särskild 

betydelse skall innan det föredras för landskapsstyrelsen undergå granskning_ i lag
granskningsnämnden. 

Ärende rörande förslag som avses i 1 mom., vilket inte tidigare granskats av 

Iaggranskningsnänmden, kan av land:ikapsstyrelsen hänskjutas till nämnd.en· för 

granskning. 

13 § 

I fråga om arvoden för deltagande i laggranskningsnärnndens samm',lllträden 

tillämpas bestämmelserna beträffande la:1dskapskommitteer. 

Denna lag träder i kraft den 

Mariehamn den 25 februari 1992 

Lantråd Ragnar Erlandsson 

T.f. lagberedningschef Lars Karlsson 


