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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

21I1985-8<> med anledning av land

skapsstyrelsens meddelande till lands

tinget med lagberedningsprogram för 

tiden I rnars 1986 - 28 februari 1987. 

Landstinget har den 26 mars 1986 beslutat inbegära lagutskottets yttrande över 

meddelandet. Utskottet, som hört lantrådet Folke Woivalin, landskapsstyrelseleda

moten Christer Jansson och t.f. lagberedningschefen Lars Karlsson, får härmed 

vördsamt anföra följande. 

Lagberedningsprogrammet omfattar 30 lagstiftningsärenden, vilka landskapsstyrel

sen har för avsikt att i form av framställningar överlämna för behandling i 

landstinget under den berörda perioden. Bedömningen av de ärenden vilka uppförs 

på listan görs utgående från en betydligt mera omfattande förteckning som förs på 

lagberedningen. Den sistnämnda förteckningen grundar sig dels på olika initiativ 

från bl.a. centralförvaltningens avdelningar och byråer, dels på lagberedningens 

egna bedömningar. Lagberedningen följer kontinuerligt lagstiftningen i riket och i 

viss mån även i Sverige för att erhålla en uppfattning om behovet av motsvarande 

landskapslagstiftning. En närmare granskning av de på den s.k. B-listan uppförda 

initiativen leder dock i flera fall till att lagstiftningsåtgärder inte bedöms vara 

r~rforderliga. Utskottet konstaterar att en del av lagberedningens resurser tas i 

anspråk för kontroll-och uppföljningsarbete av förenämnt slag. Å andra sidan är 

detta arbete nödvändigt för att trygga att lagstiftningen hålls på en tidsenlig nivå. 

Utskottet har inhämtat att landskapsstyrelsen i lag:)eredningsarbetet i allmänhet 

strävar tiJl att prioritera beredningen av lagstiftning av ekonomisk betydelse, 

såsom skattelagstiftning och lagar vilka reglerar kommunernas rätt tiJJ landskaps

andelar. En stor del av de i lagberedningsprogramrnet ingående ärendena är även av 

denna karaktär. 

Utskottet har vid behandlingen av ärendet inte ansett det möjligt att närmare ingå 

på detaljerna i programmet. Utskottet har i olika sammanhang tidigare konstaterat 

att det slutliga avgörandet av vilka lagförslag som skall föreläggas landstinget och 

prioriteringen av dem enligt gängse principer ankommer på landskapsstyrelsen. 

Utskottet konstaterar dock samtidigt att meddelandet ger landstingsmännen möj

ligheter att i anslutning till diskussionen i ärendet framföra synpunkter och förslag, 

en möjlighet som hittills utnyttjats i tämligen ringa grad. 
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Under hänvisning ti11 vad ovan anförts har utskottet inte omfattat ett förslag av 

ledamoten Börje Eriksson om att en framställning om ändring av principerna om 

rörelseidkarnas beskattningskommun borde medtas i programmet. Ledamoten 

Eriksson har anmält avvikande åsikt mot beslutet. 

Utskottet konstaterar med tillfredsställelse att landskapsstyrelsen genom olika 

åtgärder strävat tiU att återbesätta de lediga tjänsterna vid lagberedningen, som 

under senare perioder tidvis varit starkt underbemannad. De bristande personalre

surserna har självfallet försvårat landskapsstyrelsens lagberedningsarbete. Utskot

tet noterar dock att en befattning fortfarande är obesatt. 

Utskottet viJl i sammanhanget hänvisa till de synpunkter som framfördes i 

betänkandet nr 16/ 1984-85 med anledning av landskapss tyrelsens föregående med

delande med lagberedningsprogram. Särskilt vill utskottet ytterligare understryka 

betydelsen av att man inom centrala ämbetsverkets avdelningar och byråer och vid 

landskapets olika inrättningar omsorgsfullt bevakar sina respektive förvaltnings

områden och till lagberedningen framför förslag till erforderliga lagstiftningsåtgär

der. Utskottet upprepar även sina tidigare framförda synpunkter om betydelsen av 

nära kontakter mellan landstingsgrupperna och deras representanter i landskapssty

relsen även vad beträffar olika aktueJla lagstiftningsärenden. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 8 april 1986. 

att Landstinget måtte anteckna sig 

meddelandet nr 1I1985-86 till känne

dom och besluta bringa detta betän

kande till landskapsstyrelsens känne

dom. 

På lagutskottets vägnar: 

Sune Eriksson 
ordförande 

Lars Ingmar Johansson 
sekreterare. 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sune Eriksson, vice

ordföranden Curt Carlsson samt ledamöterna Börje Eriksson och Jan-Erik Lindfors. 


