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Frarnst.nr 27/1971.

STORA UTSKOTTETS betänkande nr 44a/197071 med anledning av landskapsstyrelsens
framställning till Ålands landsting med
förslag till landskapslag om Ålands landskapsstyrel se.

Vid ärendets andra behandling h o.r Land s tin g et i övri g t godkänt lagför~laget

i enlighet med storR utskottets förslag 9 förutorn att lagens
20 och 22 §§erhållit den u tforrnnin g landskaps styrelsen föreslagit.
Sedan ärendet med anleQning h ärav ånyo förevarit till behandling

i stora utskottet får utskottet vördsamt anföra följande:
20 §. Stora utskottet har i sitt tidiga re betä nkande i ärendet tagit
fasta på att lagförslaget som sig bör endast upptager de mest grundläg-gande bestämmelserna för landskapsstyrelsens organisation. Fördenskull
måste den nu förevarande lagen s ä rskilt kompletteras med egentliga föreskrifter om ärendenas handläggning i landskaps styrelsen. Enligt stora
utskottets förmenande erfordras härvid ytterligare ett flert8.l stadgan den
av sådan grundläggande natur att de svårligen kan hänföras till tilllämpnings- och verkställighetsföreskrif ter till land.skapslagen om Ålands
landskapsstyrelse, varför också formella skäl tal a r för dessas upptaga nde i e!1 särskild landskapslag såsom stora utskottet föreslagit.

1

andra

sidan har de ifrågavarande bestämmelserna även sakligt sett så stor och
vittbärande allmän betydelse att der a s antagande av Landstinget redan
härför vore fullt motiverat.
I detta sammanhang k a n framförallt även . rikets motsvarande lagstiftning tjäna som förebild. På basen av Regeringsformen har i grundlagsenlig ordning givits en särskild lag om ä rendenas handläggning i statsrådet och dess ministerier ( FFS 79/22), som i sin tur kompletterats
1

med ett reglemente för statsrådet (FFS 995/43).
Med beaktande av det förutsagda har stora utskottet därför beslutat
vidbliva sitt tidigare beslut.
22 §. Efter omröstning har stora utskottet beslutat vidbliva sitt
tidigare beslut.
Med h ä nvisning till det ovan anförda f å r stora ut skottet förty vörd-

sarnt

----

vidbliva sitt tidigare fa\(;tade beslut.
/,

Mariehamn, den 8 september 1971.
· På s ~r..a/ ut_skonets väg e.
/ c}L~ /-n-~U--;??-,.,, ........
Albin Johansson
ordförande
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Närvara11de i utskottet: ordföranden Albin Jotiansson 1 viceordföranden
Alarik Häggblom, ledamöterna GustaY ·Adolf Boman 9 Olof M. Jansson , Sven
Fri berg 9 Sven Lemberg 9 Börje Hagström, Carl Karlsson och Elmer J ans son
samt ersättaren Peder Söderströrn.

