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LAGUTSKOTTETS betänkande m 3/1961 över land

skapsstyrelsens framställning till Ålands lands 

ting med förslag till landskapslag om ändring av 

landskapslagen angående landskapsförvaltningen. 

(m 10/1961) • 

Förenämnda framställning, varöver landstinget inbegärt lagutskottets 

utlåtande, har utskottet behandlat och får för landstinget vördsammast 

framhålla följande: 

Till den del lagförslaget innebär val av personliga ersättare för 

ledamöterna i landskapsstyrelsen föranledes det av en hemställnings

motion i landstinget, som överlämnats till landskapsstyrelsen för ut

l åtande och förslag. I övrigt syftar ändringsförslaget till en jämnare 

och riktigare fördelning av föredragandenas i landskapsstyrelsen ar

betsuppgifter. 

Mot initiativet såsom sådant har utskottet ingenting att anmärka, 

utan finner fastmer tidpunkten för dets mma lämplig med hänsyn till 

att val av ledamöter och ersättare i landskapsstyrelsen för nästa för

val tningsperiod skall förrättas instundande höst. Beträffande nedan

nämnda paragrafer f år utskottet, som hört äldre landskapssekreteraren, 

vicehäradshövdingen Jan-Erik Lindfors, framställa följande anmärkningar. 

i..1.:.. Bestämmelse saknas därom, att ordinarie ledamot, som har för

fall, är skyldig att anmäla om förfallet till landskapsstyrelsen, lik

som . även därom, att personlig ersättare för ordinarie ledamot först 

skall inkallas. Paragrafen har kompletterats med rätt för tillfällig 

ordförande att inkalla ersättare. 

§ 30. :Då utskottet icke kan tänka sig att yngre sekreteraren å läg

ges arbetsuppgifter direkt genom lag , har mom. 1 omredigerats, men 

icke ändrats till sitt sakliga innehåll . 

§ 31. Uttrycket "denna landskapslag" i punkt 13) synes lämpligen 

böra ändras till "lag". 

Hänvieande till ovansagda föreslår .utskottet vördsammast, 

att landstinget ville godkänna lagförslaget, 

dock sålunda att nedannämnda lagrum erhålla föl

jande lydelse: 

"7 §. 
Mom. 1 enligt framställningen. 

Mom. 2 enligt framställningen. 

Mom. 3. Vid förfall bör ledamot snarast möjligt därom underrätta 

landskapsstyrelsen, som skall inkalla hans personliga ersättare. 
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Mom. 4. Vid förfall för personlig ersättare må lantrådet eller den, 

som enligt mom. 2 för ordet, kalla annan ersättare till sammanträde. 

Mom, .5. enligt framställningen • 
. / . 

30 §. 
Mom. 1. Yngre landskapssekreteraren åligger att såsom· föredragande 

handlägga övriga ärenden, vilka ankomma på kansliavdelningen eller e~

ligt särskilda föreskrifter eller arbetsordning ankomma på honom. 

Mo.m. 2 enligt framställningen. 

Mom. 3 enligt framställningen. 

31 § .. 

Mom. 1 punkterna 1) - 12) enligt framställningen. 

13) att fullgöra övriga åligganden, som enligt lag eller särskilda 

föreskrifter ankomma på hono~ i egenskap av chef för kamreraravdelnin

gen. 

Mom. 2 enligt framställningen~ 

Mariehamn den 15 mars 1961. 

På lagutskottets vägnar: 

. ' ~k~ 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet: Jan Erik Eriksson, ordförande, Eliel Pers

son, Gustaf Jansson, Bertel Boman och Erik Sundberg (er

s ä ttare). 


