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STORA UTSKOTTETS BETÄNK.ANDE nr 26a/ 
1973-74 med 811leclning av landskapsstyrel

sens fronställning till Landstinget raed 

förslag till 

l)lo.ndskapåag 011 region- och utveck

lingsplaner; 

2) lo.ndskapslag angående ändring av 

lc:tndslmpslagen 011 reglering av byggnads

verksai:1heten i landskapet Åland; och 

3)landskapslag angående ändring av 

1011dskapslagen on frärJjande av landsk2:p0t 

Alands ekono11iska utveckling under åren 

1970-1975. 

Sedan Lends tinget i undra behandling fattat beslut ou ändring av 

det i stora utskottets betänkru.1de nr 26/1973-74 frru:wtällda förslo..get, 

har stora utskottet ånyo förehaft t,~rendet. 

Del vis ändro,de ståndpunktsto.ganden har nunera ställt den åsikts

riktning 9 sorc1 dikternde stora utskottets tidigare förslag oru förkas

to.nde o.v föreliggande lagfr.ru.:i1ställni11g? i ninori tet. I anledning härnv 

har stora utskottet, soD funnit att planeringsorganens funktion skulle 

gynnas, ol.ll personliga ersätt[;~re skulle väljas för ledo11öterna? lieslu-t.at 

o:ofatta lagutskottets bc:tänkand0 ued ett tillägg i sistnä:onda hänseende. 

Ledm-Jöterna Arvidsson~ Sonders och Söderlund sar:it ersättaren Sund

berg vidblev den i stora utskottets betänkande nr 26/1973-74 fra.:1ställ
da __ klfu.men. 

slå 

' 
Med hänvisning till det c::mförda får stora utskottet vördsDIJt före-

ntt JD,nd stinget måtte antaga de i frc.1n

sttillninge11 ingåenc1e lngförslagen i enlig

het :wect lagutskottets förslag, likväl 

sålundn? att 11 § 1 och 2 Eion. saut 13 § 

1 och 2 nor.J. skulle erhålla följande ly

delsG ~ 

11 §. 

Lo.nc1sk:o.psstyrelsen tillsätter ·för två år i sänder tre ledauöter 

i planeringsrådet, ävensoD perso11Jdga ersättare för deu. 

KoLJuunerna utser därutöver fyra ledauöter i planeringsrådet, j_är~ 

12ersonliga ersJitto..ren för deTJ. Lc::mdsko::Juunern a utoE1 skärgårdskon

nunerna väljer geL.wnsamt två ledo:möter j_§Dte ersätta~e och skärgårds-~ 

koi;.munerna för sig en ledar10t j_aj::ttl? __ ~rs§ittare.Lnndskoi:.Emnernn utser 
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sino. represent anter vid mella nkoi:muno.la ombud sstärnmor. Landskaps sty-

relsen äger förordn 2 01:1 de konIJuner, son skall saor:.mnkalla de oello.n- I' 
l{OIJrnu:nala orJbuc1 sstäl,m1or n.~. 

13 §. 
Landskap sstyre lsen tillsä tter för två år i sänd er en ordföro.nde 

och sex ledrunöter i ekonm1iska rådet 9 ävensom. personliga ersätta re 

för d e~=· 

Av l e d<JBöterna och dero..s ersättare sk2ll åtminstone en representera 

arbets giv :J.r orgnni s ci. ti on ern o. och en nr bets tag nr or g anis a ti on er na i 

landskapet. 

IVIariehaun, den 23 april 1974. 

På stora utskottets· vägnar: 

/1;?4-1 ~d~ ~; 
:§';d'er Södströr:.1 ~ 

vic eordföranc1e -....._ ........... ..........__,__ ___ _ 
. Max Carl berg 

s ekretere.re. 

Närvarande i utskottet :vic eordför211den Söderströu, ledBIJöterna 

Arvidsson, Berg, Rolf Cc:irlso11 9 Nils Korlsson 9 Sanders, Söd erlund och 

Öströr.1 sawt ersättarna Eln er Jansson 9 Olof _M. Jansson och Sundberg-. 


