
~ 9/1951. 

STORA UTSKOTTETS betänkande m 9/1951 med anle_& 

ning av landskapsnämndens framställning till 

Ålands landsting med förslag till landskapslag 

angående landskapsförvaltningen i landskapet 

Åland. 

Sedan landstinget vid andra behandlingen av förestående lag-

förslag icke oförändrat godkänt stora utskottets i ärendet avgivna 

betänkande m 2/1951, har ärendet återremitterats till stora utsko.!.1 

tet för avgivande av nytt utlåtande i saken. 

Vid den förnyade behandlingen av ärendet har utskottet beträf

fande §§ 1, 6 och 7 vidhållit sitt i sagda betänkande gjorda för

slag om antalet ledamöter i landskapsnä.mnden och ansett att en ut

ökning av det nuvarande antalet är obehövlig. 

Vidkommande §§ 29, 30, Jl, 35, 37 och 39 anser utskottet, att 

dessa paragrafer kunna godkännas enligt lagutskottets förslag, 

som landstinget omfattat. 

Likaså anser stora utskottet, att punkt 13 i 33 § kan utelämna 

som landstinget beslutat. § 45 godkännes också i enlighet med 

landstingets beslut. 

Sista momentet i § 69 kunde enligt utskottets åsikt hava föl

jande lydelse: Beträffande landskapsförvaltningen underlydande 

tjänstemäns och befattningshavares rätt att som bisyssla antaga 

annan avlönad tjänst eller befattning är särskilt stadgat. 

Stora utskottet får därför vördsamt föreslå 

att §§ 1, 6 och 7 godkännas i den lydelse 

stora utskottet tidigare föreslagit, att §§ 29, 

30, 31, 35, 37 och 39 antages enligt lagutskot

tets förslag, att punkt 13 i § 33 utelämnas, att 

den av landstinget gjorda ändringen i 45 § fast-

ställes samt att 3 mom. i 69 § får följande ly-
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delse: Beträffande landskapsförvaltninge 

lydande tjänstemäns och befattningshavar 

att som bisyssla antaga a~an avlönad t j 

eller befattning är särskilt stadgat. 

Mariehamn den 1 mars 1951. 

På stora utskottets vägnar: 

,.. :alter J oliansso 

Närvarande i utskottet: ordföranden Carl Carlson samt l 

möterna Tor Beckman, Viktor Bertell, Hugo Carlsson, Albin 

son, August Nordlund, Gösta Nordman, Wilh. Wilen samt supp 

terna Verner Carlson och K.U. Karlsson. 


