1982··83 Lt - Lag.mot. nr 32/1981-82 - Stu.
STORA UTSKOTTETS BETANKANDE nr 35/1982-83
med anledning av ltm Alarik Häggbloms m.fl.
lagmotion med förslag till landskapslag
angående ändring av 2 § landskapslagen om
lagberedningen.
Stora utskottet, som i ärendet mottagit lagutskottets betänkande nr 25/1982-83
och som i ärendet hört lagberedningssekreteraren Lars Karlsson, får vördsamt
anföra följande.
Utskottet har omfattat lagutskottets betänkande förutom i fråga om hur lång tid
det föreslagna lagberedningsprogramrnet skall omspänna samt tidpunkterna när
programmet skall föreläggas landskapsstyrelsen och landstinget ävensom hur ordet
angelägenhetsgrad i lagt~xten skall förstås.
Efter omröstning (5 - 4) beslöt utskottets majoritet (ledamöterna Berg, Boman,
Blomqvist, Helling och Nordlund) att lagberedningsprogramrnet skall omfatta de
lagförslag som blir aktuella under de närmaste tolv månaderna. Detta hindrar
dock inte att även andra lagförslag omnämns som kan bli aktuella inom två
eller tre år. Exempelvis är detta många gånger fallet när lagberedningskommitter
arbetar med ett visst ärende. Tidpunkten för en komrnittes slutbetänkande är
ofta svår att förutse varför det skulle vara svårt att få in ett sådant aktuellt
lagförslag i ett lagberedningsprograrn som omspänner en längre tidsrymd än tolv
månader. Minoriteten (ordf. Häggblom, Jedamöterna S-0.Lindfors, Sundback och
Oberg) ansåg däremot som lagutskottet att en något längre överblick vore att
föredra. Detta skulle dock inte hindra att angelägna lagförslag skulle senare
vid behov intas i lagberedningsprogramrnet.
Utskottet vill betona att lagförslag som av någon anledning brådskar alltid skall
ha förtur. Som exempel på detta kan närimas skattelagförslag eller lagförslag som
är följden av inkomstpolitiska överenskommelser.
Utskottet har funnit att den mest lämpade tidpunkten att förelägga lagberedningsprogrammet för landstinget är den 1 mars. Därffrhar utskottet även ändrat tidpunkten
då
lagberedningen skall ha sammanställt ett lagberedningsprogram.
Enligt utskottets uppfattning skall med ordet angelägenhetsgrad i lagtexten
förstås
den ordning i vilken beredningen av de olika lagförslagen skall på1
börjas och inte som lagutskot~t skriver tidpunkten då lagförslaget beräknas bli
överlämnat till landstinget.

- 2 -

Utskottet har konstaterat att det i det nännaste skulle vara omöjligt att
i ett lagberedningsprogram ange viss tidpW1kt då lagförslag beräknas bli
överlämnat till landstinget. Det som däremot i allmänhet skulle kunna anges är W1der vilken session överlämnandet beräknas ske.
Ledamoten Holmberg ansåg att lagmotionen skulle förkastas och anmälde
avvikande åsikt.
Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå
att Landstinget måtte antaga det i motionen
ingående lagförslaget i följande lydelse:

La n d s k a p s 1 a g
angående ändring av 2 § landskapslagen om lagberedningen.
(Ingressen lika som i lagutskottets betänkande).
2 §.

Lagberedningen skall årligen före den 1 februari sammanställa en förteckning
över aktuella lagstifm:ingsärenden med angivande av ärendenas angelägenhetsgrad.
På basen härav uppgör lmdskapsstyrelsen ett lagberedningsprogram för de nännastc
tolv månaderna, vilket såsom meddelande skall föreläggas landstinget (uteslutn.)
den 1 mars.
Mariehamn den 25 maj 1983.
På stora utskottets vägnar:
Alarik Häggblom
ordförande
Bert Häggblom
sekreterare
Närvarande.i utskottet: ordf. Häggblom, ledamöterna Berg, Blomqvist, Helling,
Holmberg (delvis), S-0.Lindfors, Sundback och Oberg smnt ersättarna Boman
(delvis), Lönn (delvis) och NordlW1d.

