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LAGUTSKOTTETS betänkande

Ng

3/1956 över land-

s kapsstyrelsens framställning till Ålands landä
ting med förslag till landskapslagar om ändNl 3/1956.
ring av landskapslagen om avlöning i landskapsf örval tnin3'en underlydande tjänster och befattningar uti 12nds..capet Åland, utfärdad den 17
juli 1943 (N~ 8/19 56)"
Förenämnda framställning 9 varöver landstinget inbegärt lagutskottets
utlåtande har utskottet behandlat och får för landstinget vördsammast
framhålla följande&
Då i framställningen ingår förslag till tre olika landskapslagar,
skall utskottet avgiva tre olika betänkanden med anledning av densamma, n1ris J, 4 och 5/19560
I anseende till att den i framställningen först nämnda landskapslagen är avsedd att tillämpas endast under år 1955, anser utskottet, under hänvisning till de allmänna synpunkter, som framfördes i betänkandet h; 1/1956, att den kan antagas i föreslagen avfattning, dock med en
mindre komplettering av ingresseno
Enligt av landstinget tidigare fattat beslut har justeringsutskottet
berättigats att i lagtexten införa datum för den landskapslag, som är
f öremäl för ändringo
Landstingets besl~t synes böra dagtecknas samma dag justeringen äger
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Utskottet föreslår därför,
att landstinget ville godkänna lagförslaget
i f" öljando lyäelse~
L a n d s k a p s 1 a g
om ändring av landskapslagen om avlöning i landskapsförvaltningen underlydande tjänster eller befattningar uti landskapet Åland, utfärdad
den 17 juli 1943•
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I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 3 § i landskapslagen
om avlöning 1 landskapsf örvaltningen underlydande tjänster eller befattningar
uti landskapet Åland, utfärdad den·l7 juli 1943,
(17/43)
sådant lagrummet lyder efter ändringen i landskapslagen den
1956 ( /56), såsom följert
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landskapslag tillämpas fr:n och med den i januari 1955 till
ooh med den 31 deoe oer 1955·
Mariehamn en 13 mars 1956.
På lagutskottets vägnarc
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iJan Erik Eriksson --

'

ordförande

Närvarande i utskottet: Jan Erik Eriksson, ordförande, Nils Dahlman,
Paul Påvals, Rickard Lindroth och Helge Klingberg.

