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Stora utskottets betänkande n:o 2 
med anledning av Regeringens genom 

Landshövdingen i landskapet Åland till 

Landstinget överlHm"ade 
-•11• förslag till 

landskapslag angående Ålands landskaps,. 

törvnltntng. 

Landstinget har den 3 innevarande juli för att erhålla utlåtan

de rör_ande särskilda, vid andra läsningen av förenämnda lagförslag be-

slutna ändringar av Stora utskottets i dess betänkande n:o 1 ingående 

~örslag åter remitterat detta till utskottet. 

Ifrågavarande ändringar har Stora utskottet genomgått och får 

i avfordrat utlåtande vördsamt framhålla följande. 

1. Vid Landstingets förenämnda plenum har åt första momentet av§ ~ 

givits följande ändrade lydelse: 

Lantrådet kallas till sitt ämbe.te av Landstinget, och kvarstår 

han i detsamma så länge, som om landsskapsnämndens övriga ledamöter xx 
xtxi~ i följande moment är stadgat. 

De motiv, som, framförts för denna ändring, äro alltför. knapphän

diga för att kunna erbjuda tillräckliga skäl för densamma 1 den åsyf

tade riktningen. :;:iet är möjligt att bakom ändringen ligger fruktan för 

a~t landskapsnämnden skulle kunna bliva ett byråkratiskt ämbetsvärk, 

:in0n 
stadgandet kan i sin ändrade lydelse på intet sätt erbjuda större 

earantier mot en sådan eventualitet än Stora utskottets förslag, enlig~ 

vilket lantrådet kallas till sin post och avgår från denna, då han ej 

längre åtnjuter Landstingets förtroende, även om ej tre år av hans 

~andat hava förflutit, KonsekVensen av ett stadgande i den anda,Lands-

. . .. 1 ebär kunde dessutom bliva den, att både lantrådet 
~ingets andring nn , 

.. dens övriga medlerrnnar på en gång nyvaldes, varigenom 
~uh landskapsnamn _ 
Jåde den önskVärda erfarenheten inom nämnden och kontinuiteten i dess 
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. l verksamhet äventyrades Det • gäller tö 
r Landstinget att den skapa en instituition av landskapsn" , som rår ka:rakt "t, amn räcklig auktoritet både inåt a en av en regering med till-. och utåt h 

1 d k oc som i alla avseend }lä.vds. an s apets anieende, F' en kan 0 örutsättningen härför föl" la.ntradet beredes en såd .. är, att åtminstone an stallning att r .. . r1cerad person kan erhålias till , . or embetet fullt kvali-denna post, På grund framhållitf t, kan Utskottet··ej fö av vad ovan . v-~~4~ rorda denna ändring, ~ FöPeta momentet av f ;-har 
av Landstinget givits följande ändrade lydelse: 

Lantrådet tillkormner • 
arlig avlöning, som bestänunes av Landstinget . Ledamöterna erhålla ur landskapet d .. . s me el ersattning för rese~ och för-rättningsdagar samt resekostnader på s"tt d.. · a · arom stadgas. 

Då ändringen ej innebär någon r ·· ·· dri . or-an ng i sak av ifrågavarande 
stadgande, får Ut~kottet föreslå, at~ detta ·~~~~nt i . anslutning till 
§ 19 måtte erhålla följande mera kon~,isa lyde.fs:~: 

Lantrådet å~njuter den årliga avlöning',·s,~~1 finnes upptagen i l and ·· ' \. ske.peta länestat. Ledam<:>terna erhålla ur l andskape·~s medel er-sättning 
för rese- och förrättningsdagar samt resekostnader på sätt ,därom stad
gas. 

:.s. Av samma skäl, som under punkt ~ framhål_lits, f år · utskottet fö-
reslå, att§ 13, som enligt den av Landstinget vidtagna ändringen ly-
der: 

Lantrådet tillkommer, utom årlig av Landstinget fastställd lön, 
9rsättning för resa enligt uppgjort reglemente. 
måtte erhålla följande lydelse; 

. Lantrådet tillkommer, utom årlig\ avlöning, för i tjänsteärendeP .. 
föret agna resor dagtraktamente och ersättning för resekostnader, på 
sätt dä~om särskilt stadgas. 

4 .• - ·t ··d av s akkunniga" införts. Sådana de• I § 34- ha orden " med bi ra e 

r örande revisorernas arbete, som det ifrågavataljerade bestämmelser 
.. k a hett naturligt att upptagas 1 den in-rande tillägget innebar, omm 

r d uppgöra varför u~skottet struktion, som La.ndstingeh skall ör em ' 
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l denn p\\Ulrt. vidhåller sitt tidigare fijrslag. 


