LAGUTSKOTTETS betänkande

Ntl

12/1950 med anledning

av lanastingsme.nnen Herman Mattssons petition
(~

NQ 12/1950.

2/1950) men förslag till åtgäraer mea anledning

av att landstingets beslut om lagmotion till Finlands riksdag i fråga om folkpensionspremierna i
landskapet, vilket beslut den 3 februari 1949 genom
landshövdingen insänts till regeringen, icke förelagts riksdagen.
Med anledning av f örenäronda petition, v-a röver landstinget inbegärt
lagutskottets utlåtande, får utskottet vördsammast framhålla följande:
Självstyrelselagens
la~stiftningsfrågor,

~

13 tillerkänner lanostinget initiativrätt i

som äro riket fcr'tl;ehållna, nå fråga är om lag-

stiftning, avsedd att gälla enbart för landskapet. Sådant landstingsinitiativ skall överl_ämnas till riksdagen genom regeringen, som dock
icke har någon egeI1 prövningsrätt ifråga om initiativet. Detta inne'l igger. nämligen i initiativrättens natur. Unoer såc'lane. omständigheter
äger regeringen enda.st att överlämna lannstingsinitiativet till riksdagen. Detta utesluter icke, att regeringen bilägger ett eget utlåtande

öv~r

detsamma, men självst-yrelselagen ger icke stöd för annat

förfaringssätt än att landstingsinitiativet såsom sådant skall föreI

läggas riksäagen. Ifråga om tiden, inom vilken överlämnandet skall
ske, stadgas intet, men landstinget bör kwma förut sätta att det skall
göras utan dröjsmål.
Då mera än e t~ år f'örfluti t

1

sedan ifrågavarande le.ndstingsini tia-

tiv insän_n es till rep;eringen, måste ett otillbörligt aröjsmål med
ärenrets överlämnande till riksAagens ,behanr1ling anses hava ägt rum.
Utskottet har fått d~l av en av landshövdingen i landskapet Åland
till landstinget avlåten skrivelse av den 22 innevarande februari,
vari landshqvdingen översänder avskrift av en skrivelse från socialministeriet, aagtecknad den 18 februari

a etta är, med meddelande att

"ifrågavarande motion kommer till slutligt avgörarrle i samband med

et·. Tor Brenning, ordförande, Harman Mattsson.,
Närvarande i Utskott
Jan Erik Eriksson, Gerdus Ekström (suppleant)

förnyande av lagen om folkpensionering samt att nämnda arbete knap Viktor Bertell (suppleant)•
past kan slutföras under innevarande år." Regeringens avsikt synes
lunaa vara, att överlämna lanastingsmotionen till riksdagen samtid i
mea ett eget förslag till reviderad lagstiftning om folkpensioneri n
I anseende till att regeringen överväger en ändring av lagen om

folkpensionering.hade själva frågan .sannolikt icke kommit i annat 11
än den nu har, även om motionen genast före lagts riksdagen. 1'1en de t'
är en sak för sig. Le.nn stinget kan icke inverka på gången av ärende1
behannling i riksdagen, och om riksaagen beslutat uppskjuta avgörant
i

avvaktan på regeringsproposi tionen, hade därom inte varit att anmi

__ Men denna evep.tualitet rättfärdigar icke regeringens åtgärd att kva1
hålla motionen.
nå

fr~a.ns

avgöranne 1 av lanr'!stinget åstunaaa riktning under föI

handenvaranae omständigheter icke synes kunna påskyndas, anser utskc
tet att åtgärder i sagda syfte nu icke skola vidtagas. Men i ansee
·t ill sakens principiella innebörd synes lana stinga t böra uppmärksam·
göra regeringen

på~

att fel ifråga om behandlingen av ärendet blivit

begånget, på aet att ett upprepande av förfaringssättet i framtiden
m.å kunna undvikas.
Utskottet före slår därför vördsamma st 1
att landstinget ville till regeringen avlåta
en skrivelse, vari lannstinget som sin åsikt för
regeringen -·framhåller, att regeringen bort utan
dröjsmål överlämna landstingsmotionen till riksd e.'
gen • .
Marie hamn den 2'7 februari 1950.
På lagutskottets vägnar:

1

