
1973-74 Lt. - I1s fram.st. nr 30 - Stu. 

STORA UTSKOTTETS BETÄNK.AN DE nr 2 6 / 

1973-74 oed anledning av londskapsstyre1-

sens fr3111ställning till Londstinget med 

försla.g till 

1) londsko.pslo.g om region- och utveck

lingsplm1ering; 

2) lcmdskapslag angående ändring 2v 

lanc1sknpslagen mu reglering ev byggnads

verkselli1heten i lo.ndskapet Åland; och 

3) landskapslng angå en de ändring o..v 

lo.ndsko.pslngen o:i.J främjande av landskapet 

Al~:tnd s ekonorn is.ko. utveckling under åren 

1970-1975. 

Landstinget, har i ärendet fått rnottag2 lagutskottets betänkande 

nr 22/1973-74. 

Stor2 utskottet 9 som i iirendet hört lontrådet .Alarik Häggblom, 

chefen för närings2vdelningen Tor Mattsson och utvecklingsplo.ner2~rcn 

Yngve Hörn 9 har i stort ornfattnt 9 vad sorn o.nförts i lagutskottets be

tänkande. Vnd gäller planeringsrådets valsätt och medlemsantal hnr 

lngutskottets förslag ansetts frt:.Djc~ ett sn2bbare och s:i:Didigo.re o.rbets

sätt. Dock vore det enligt storn utskottets mening skäl o.tt i 12gen 

före skri vn personliga ersä tto.rc för medlemmarna i plo.nerings organen a 

En frågn so:u1 i stora utskottet blivit föremål för ingående dryft.:::m

de är utvecklirg ssekretarintets in ordn snde i förvaltningen i s o.mb o.nd 

med o.nto.gc:mdet 2v den112 lag. Därvid hD.r de or;1fattande arbetsuppgifter~ 
i 

som hänför sig ti 11 uppfölj ninG;en av utvecklingsdele gation ens o.rbete 

och de _utred.i.1ingnr? som nu föreligger såsom _resultat därav? dragits 

fr::im i rmirpljusct och befunnits IiJoti vern inrättandet av en planerings

byrå uhd0rställc1 någon av clc:t ccmtraln ämbetsverkets avdelningar. Fi-. 

nonsavdelningen he,r av utskottet ansetts ligga väl till som närmaste 

förmcm får en sådM byrå, ge110L1 dennn avdelnings av budgeteringen bEJ-. 

tingade överblick övc::r behovet cw specialinse.tser inorJ olika avdel

ningars nrbetsonråden 9 där p1nneringsbyrån skulle kunno. koppas in för 

speci nluppdro.g såsom förstärkning åt vederbörande avdelning. Denna 

fråga har priori ter.':lts frmnom utvecklingssekreternren s status i för

vo.1 t11ingen och bereclningsuppgifternc:ts ordno.nde för ekonomiskn rådets 

vidkoEmmnde. Den nv stora utskottet sålundo. tänktn anordningen förut

sätter emellertid en fö1dring c:w berörda delo.r av land skapslagen om 

landsktlpet Alands centrala äi11betsverk (25/73),närraast lagens 6, 23 och 



-2-
33 §§. SElilltidigt med ut o.rbetnnd e t av förslag till lagändring, vilken 

utlov a ts kunno.. föreligga för bc;hcmdling före avslutningen nv d enn o. 

session, kund e f r ågan om huru berednings- och sekreteraruppgifte rna 

ska ll lösas för ekonomiska rådets del taga s i särskilt övervägande. 

I I 

En minoritet i utskottet, be stående nv viceordföranden Peder Söd erströrJ i I I , 

l e dc1Inötern a Rolf Cnrls on och August öströrn s a1nt ersä tta ren Olof M. 

J311sson omfatta de i princip lagutskottets förslag dock i n ågot modifi e-

r nd utformning. 

:Med hänvisning till d e t anfördo. får stora utskottet vördso.rnt föreslå 

att Landsting e t måtte förka sta före-

liggrra de l ngfrnin ställning, samt 

a tt Landstinge t måtte hemställa att 

lnn dsko.psstyrels en inkommer .med försl ag 

till äncring nv landskapslagen om l andska

p e t Ålands c entra l a ämbetsverk, va rigenoEJ 

vi d finru1 s o.vdelningen inrättas en plo..ne

ringsbyrå, i s c.rabnnd med att d e nu b eh nnc1-

l o.d e l agförslo.gen ånyo förelägges Lands

tinget i bearbetnd form. 

J'Jc,ri ehomn, den 10 npril 1974-. 

På store, utskottets vä gno.r ~ 

~c~~c: ·, r :>.. . 
IP~~r Söderström /.6 
vic c ordförond e 

~~ ......... .........,~-___, 
Max Cnrl berg 
s ekreterare. 

När ·vo.rande i utskottet:orc1förc. nc1en Ho.gströ rn (delvis), viceordf'öro.nde 

Söderström (dE:lvisL Arvic1sson 9 Rolf Co.rlson, Berg, Nils Ko.rlsson 9 

Sonders 1 Söc1erlunc1 och Öströ '.11 srunt ersätto.rno. Elmer Jansson (delvis) 

och .Olof M. Jruisson . 
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R e s e r v a t i o n • 

Vid stora utskottets behandling av förslaget till landskapslag 

om region- och utvecklingsplanering m.fl; landskapslagar,har 

olika åsikter yppat sig därom huruvida vid landskapsstyrelsens 

finansavdelning borde inrättas en särskild iJa.neringsbyrå med 

en föredragande tjänsteman. 

Vi undertecknade kan icke omfatta utskottsmajori tetens åsikt an 

behovet av en dylik avdelning i detta skede. 

Vi omfattar principerna i lagutskottets betänkande i detta ärende 

omh motsätter oss majoritetens i stora utskottets förslag om 

förkastande av förslaget och om återremiss till landskaps-

styrelsen. 

Mariehamn den 10 april 
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