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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 6/1977-78 med
anledning av ltm Olof Janssons m.fl.hemställningsmotion angående beaktande av parlamentariska principer vid utseende av lagberedningskommi tteer.
Med anledning av ovannämnda motion, varöver landstinget inbegärt lagutskottets utlåtande, får utskottet, som i ärendet hört lantrådet Alarik Häggblom och lagberedningschefen Christer Jansson, vördsamt anföra
följande.
LagutsKottet har vid behandlingen av ärendet funnit att det självfallet
är av betydelse att politiska ståndpunkter beaktas redan vid beredningen
av lagförslag, som är av sådan art och storleksordning att politiska
ståndpunktstaganden bör komma med i bilden. Därigenom underlättas givetvis den fortsatta behandlingen inom det lagstiftande organet och man kan
möjligen också undgå omarbetningar som i vissa fall inte förbättrar det
slutliga arbetsresultatet. Det bör i sammanhanget dock understrykas att
landskapsstyrelsen i många fall har ti1lsatt lagberedningskommitteer med
sådana medlemmar som har direkt anknytning till det politiska livet på
Åland. Enligt utskottets mening är det dock städse ytterst betydelsefullt
att också sakkunskapen i tillräcklig mån kommer till tals vid lagberedningsarbetet. Vid utseendet av lagkommitteer är det emellertid inte alltid möjligt att till medlennnar utse personer, som besitter såväl fackkunskap i ett visst ärende som samtidigt också den politiska förankring
som efterlyses i motionen. Kommitteer med ett stort antal ledamöter,
vilka skulle representera dels fackkunskap och dels politiska fraktioner,
blir ofta för övrigt inte bara kostsamma utan även tungrodda och långsamt
arbetande.
Lagutskottet har dock funnit att själva kommittearbetet inte är det enda
skedet av lagberedningsprocessen under vilket hänsyn kan tas till de
politiska fraktionernas ståndpunkter. Landskapsstyrelsen har möjligheter
att redan vid tillsättandet av en kommitte meddela utförliga anvisningar
och direktiv och kornmitten själv har möjligheter att genom hörande av
olika sakkunniga taga åtminstone viss hänsyn till strömningar på det
politiska planet. Landskapsstyrelsen har slutligen alltid möjligheter
att i samband med beredningen på denna nivå inhämta yttranden och synpunkter från skilda håll. I många fall torde något av dessa alternativ
visa sig ändamålsenligt att tillämpa och sålunda kunde ockå en politisk
förankring av lagförslag åstadkonnnas. Naturligtvis utesluter inte dessa
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al ternativa åtgärder möjligheten att, såsom hittills i särskilda fall,
beakta den parlamentariska principen redan vid tillsättandet av en lagberedningskommi tte.
Med hänvisning till det anförda får utskottet, som i själva saken såsom
sådan omfattat motionens grundläggande syftemål, vördsamt föreslå
att Landstinget måtte hemställa hos landskapsstyrelsen att den parlamentariska förankringen i skälig grad beaktas under beredningen av lagförslag.
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Mariehamn den 30 november 1977 .
På lagutsko
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an-Erik Lindfors
ordförande
Patrick Donner
sekreterare .

Närvarande i utskottet:ordföranden Lindfors, ledamöterna Arvidsson och
Dahlman samt suppleanterna Olof Jansson och Sanders.

