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STORA UTSKOTTETS betänkande nr 11/1972-73 
Framst.nr 47/1972. med anledning av Ålan ds landskapsstyrelses 

framst ä llning till Ålands landsting med för

slag till landskapslag angående ändring av 

landskapslagen om Ålands landskapsstyrelse. 

Landstinget, som i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande 

nr 9/1972-73, har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande. 

Stora utskottet har vid sin behandling omfattat den av lagutskottet 

föreslagna ändringen av lagförslagets ingress. 

Då det är nödvändigt , att lagändringen s åvit t gäller 4 kapitlet 

träd8r i kraft samtidigt som landskapslagen om landskapet Ålands cent

rala ämbetsverk, har en ändring i sådant avseende företagits i lag

förslagets slutstadgande. 

Stora utskottet får förty vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte an~ aga lagförslaget 

i följande lydelse~ 

Landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om .Ålands landskapsstyrelse. 

(Ingressen lika som lagutskottets förslag). 

21-22 §§. 
(Lika som landskaps styrelsens framställning). 

26 §. 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1973 9 dock så, att stadgan 

dena i 4 kap. angående det centra1a ämbetsverket träder i kraft SJ.en 

1 juni 1973. Har i annan landskapslag eller författning använts i den

na lag upptagen benärnnin g på avdelning skall motsvarande benämning 

enligt tidigare gällande lag jämväl i dessa fall användas fram till 

den 1 juni 1973. Genom denna lag upphäves de stadganden i landskaps

lagen den 16 april 1952 angående landskapsförvaltningen i landskapet 

Åland (22/52) som står i . strid med stadgandena i denna lag . 

Denna landskap slag kan icke ändras, f örktaras eller upphävas , ej 

heller får avvikelse därifrån göras på annat sätt än i 55 § lands

tingsordningen för landskapet Åland (11/72) I3tadgas. 

Marie hamn , den 12 januari 1973. 

•• .~arlberg 
sekreterare. 

Närvarande i utskottet: Ordföranden Börje Hagström,viceordförand 
Peder Söd erström samt ledamöterna Göran Beng tz, Göte Sund berg, Torvald 
Söderl und, Sven Fri berg, Aug. Öströrn 9 Olof Salmen , Erik Berg och Bjarne 
Björklund. 

r 

ie 


