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STORA UTSKOTTETS betänkande m 7/1967- 68 med 

anle~ning av landskapsstyrelsens framställning 

till Ålands landsting med förslag till land

skapslag angående ändring av landskapslagen om . 
--;~ 

allmänna vägar i landskapet Åland. (m 35/1967) . 

Landstinget, som i ärendet fått mottaga lag- och ekonomiutskottets 

betänkande m 4/1967- 68, har däröver inbegärt stora utskottets utlätande. 1' · 

Efter behandling av ärendet har stora ut skottet beslutat omfatta det I 

i lag- och ekonomiutskottets ovannämnda betänkande framställda f örsla

get med följande tillägg till motiveringen. 

114 §. Stadgandet fastställer hur landskapsstyrelsens beslut i 

vägplane- m.fl. ärenden skall meddelas sakägarna. Då sättet för besluts 

fattande och tillkännagivande innebär normering av en den förvaltande ~~ 

myndigheten tillkommande uppgift, har stadgandet entydigt förvaltnings

rättslig karaktär och faller under landstingets lagstiftningsbehörighet. 

Detta kan även med full tydlighet utläsas av paragrafens nu gällande 

lydelse jämfört med rikslagens motsvarande stadgande under 106 §, som 

i nu avsedd betydelse icke undergät t nägon ändring sedan lagens till

komst den 21 maj 1954, medan landskapslagen äter gavs sä sent som den 

17 juli 1957 , utan att nägon formell anmärkning framställts mot avvi

kelsen frän rikets lag . Stora utskottet, som ~ sak 1 med ytterligare 

fäst avseende vid konformiteten med 50 §, omfattat lag- och ekonomiut

skottets förslag , har därför icke funnit nägra formella hinder före lig

ga för det nuvarande beslutsförfarandets bibehällande . 
Med hänvisning till det ovan anförda får stora utskottet , med upp

märksamgörande av justeri ngsutskottet på i lagens ingress ingåend_e ·-- .~,~ 

skrivfel i det att på si s ta raden 29 § felaktigt angivits som 9 §, 
förty vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga det i landskaps

styrelsens framställning inE.äe.: ~de lagförslaget 

i enlighet med lag- och ekonomiutskottets betän-

kand e . 
Mariehamn den 30 november 1967. I på vägnar: 

(~ 
./ . 
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Erik Rask 
ekreterare. 
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Närvarande i utskottet : ordföranden Albin Johansson, viceordför anden 
Al arik Hägg blom (delvis) , ledamöterna Gu s tav Adolf :Boman, Runar WilE!n, 
Sven Friberg , Carl Karlsson , :Börje Hagstr öm, Ge org Wideman1 SVen Lembere 
och Erik Lund qvi s t samt ersättaren Peder Söderström (delvis) . 


