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Mot. nr 18 - Lu.

LA.GUTSKOTTETS BE.rÄN:KANDE nr 26/1973-74
med anledning av 1 tm Göran Bengtz m. fl: s
hemställningsmotion om att inrikesministeriet underlydande förvaltningsuppgifter
i avseende å kommungränser genom överenskommelseförordning överföres på landskapsstyrels en.
Landstinget har inbegärt utskottets utlåtande över ovannämnda framställning. Med anledning härav får utskottet, som i ärendet hört lagberedningschefen Sune Carlsson, vördsamt anföra följande.
Frågan om beslutanderätten beträ.ffande den kommunaia indelningen
i landskapet har varit föremål för diskussion i flera sammanhang på
senaste tid. Ett kommitteförslag i riket om reform av kommunallagstiftningen omfattar också ändringar i lagen om den kommunala indelningen.
I förslaget har intagits stadgsnde om att landskapsstyrelsen skulle
få initiativrätt beträffande ändring av kommunal indelning och kommuns
n ~mn snmt att landskapsstyrelsen skall höras innan ändring i sådant
avseende beslutes.
I komu itten för revision av självstyrelselagen har frågan jämväl
behandlats och det torde vara sannolikt att kommitten föreslår att
detta lags tiftningsområde skulle överföras ti 11- landskapet, åtminstone
i s å dan ~ utsträckning, att ändring i den kommunala indelningen borde ske
i samråd.
Utskottet anser att motionärernas förslag kan omfattas då det kan
vara till fördel att utreda denna sak grundligt redan före framläggan~
.,
det av förslag till ny självstyrelse.lag. Kunde man därförinnan få ~ till
stånd en överföring helt eller delvis av beslutanderätten i dessa frågor, så skulle värdefull ~rfarenhet kunna vinnas inför behandlingen
av revisionen av självstyrelselagen.
En annan möjlighet skulle vara att genom ändring av lagen angående
ändring i kommunal indeJnLng (FFS 180/25) utvidga 1:1~dskapets möjligheter att medverka till besluten utöver det som nu föreslås i kommittef örslaget. Skulle i denna lag införas stadgan de om att ändring av kommu-·
nal indelning i landskapet sker i samråd med landskapsstyrelsen, så
hade motionärernas syf temål också blivit förverkligat. Om denna väg
skall anlitas borde Landstinget i motion till riksdagen föreslå införande av sådana stadganden. Då lagförslage t i ämnet just nu är unde~
bere&1ing, bör man också kunna underhandla med regeringen om införande
av stadgandet i sådan form i den
kommande proposition en .
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Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå
att L3!1 dstinget måtte hemställa hos
landskapsstyrelsen om en undersökning av
möjligheterna att överföra förvaltningsbefog nheter beträffande ändring av den
indelningen till landskapsstyMariehamn, den 26
vägnar:

Närvarande i utskottet:ordföranden Dahlman, vipeordföranden Olof
Jansson, ledamöterna Bengtz, Salmen (delvis), och ersättaren Wideman
(del vis).

