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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

16/1989-90 med anledning av land

skapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag till landskaps

lag om försök med frikommuner. 

Landstinget har den 14 mars 1990 inbegärt lagutskottets yttrande över framställ

ningen. Utskottet konstaterar att framställningen föranleds av att republikens 

president den 29 december 1989 beslutat förordna att landstingets beslut den 2 

oktober 1989 om antagande av landskapslag om försök med frikommuner skall 

förfalla. Lagutskottet har i betänkandet nr 27I1988-89 utförligt behandlat det 

berörda lagförslaget. 

Utskottet har funnit att det i framställningen ingående lagförslaget till sitt 

innehåll motsvarar landstingets tidigare beslut, dock så att 3 § omformulerats med 

beaktande av de motiveringar republikens president anfört för att det tidigare 

landstingsbeslutet skulle förfalla. Utskottet tillstyrker därför att framställningen 

godkänns utan ändringar och föreslår samtidigt att lagen skall träda i kraft den 1 

augusti 1990. Utskottet hänvisar i övrigt till vad det anförde i sitt betänkande nr 

27/1988-89. 

Ledamoten Andersson har anmält avvikande åsikt och anser att lagförslaget borde 

föreslås förkastat eftersom i detsamma inte beaktats de reservationer som 

socialdemokraternas representanter anförde under den förra behandlingen av ären

det. 

Ordföranden Nordman har anmält avvikande åsikt beträffande utformningen av 2 §, 

4 § 1 mom. 13 punkten, 5 § 1 mom. 1 punkten, 6 § 1 mom. 3 och 9 punkterna samt 

12 § och hänvisar här till vad hon beträffande motsvarande lagrum anfört i 

utskottets betänkande nr 27I1988-89. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga det i 

framställningen ingående lagförslaget 

med följande ändring: 
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Landskaps lag 

om försök med frikommuner 

(Ingressen l*a som i framställningen). 

1-12 §§ --; 

(Lika som i framställningen). 

13 § 

'i Ikraftträdelse- och giltighetstid 

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1990 och gäller till och med den 31 

de.cember 199::5; dock så att lagen äger fortsatt tillämpning i fråga om ärenden som 

omfattas ,'a.V. försöket och är anhängiga vid utgången av lagens giltigh~tstid. 

Förberedande ätgärder·,för lagens verkställighet kan vidtagas innan lager:i trätt i 

kraft. 

Mariehamn den 22 mars 1990 
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På lagutskottets vägnar: 
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Gunnevl N9rdrnan 

ordförand.e 

-,. :: ; 
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Lars Ingmar Johansson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Nordman, viceordfö

randen Jan-Erik Lindfors samt ledamöterna Andersson, Christer Jansson och 

Karlsson. 


