1982-83 Lt- La@lot. nr 23 - Stu.
STORA UTSKOITETS BETÄNKANDE nr 9/1982-83 med
anledning av ltm Alarik Häggblc;m1s m. f1. lagmotion med förslag till landskapslag om vissa
grundet' för landskapets hushällnlng.
Stora utskottet, som i ärendet mottagit lagutskottets betänkande nr 9/'I 98 1 -s_-:;,

får vördsamt m1föra följande.
Utskottet föreslår i 2 § att "enahanda" ersätts med "samma" för att få en
modernare stilistisk utformning av lagtexten. N3gon skillnad i sak avses
inte med denna ändring.
I 3 § har utskottet föreslagit ett förtydligande av lagtexten för att därmed
bringa den i närmare överensstämmelse med lagutskottets motivering, som utskottet omfattat. Dock vill utskottet framhålla att de anslag som lagförslaget förutsätter är att jämföra med i 6 § 1 och 2 mom landskapslagen om landskapets finansförvaltning (43/71) avsedda anslag, d. v. s. anslag som grundar
sig på något lagstadgande.
Ledamoten Göran Helling a11såg att denna lag borde träda i kraft samtidigt
med självstyrelselagen.
Ledamoten Barbro Sundback reserverade sig mot utskottets beslut och har
omfattat den av Roald Karlsson till lagutskottets betänkande fogade reservationen.
hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå
utt Landstinget måtte antaga det i motionen
ingående lagförslaget sålydande:

La n d s k a p s 1 a g
om vissa grunder för landskapets hushållning,
I enlighet med lar1dstingets beslut, tiJ 1 kommet

l

den ordning 55

§ J ands-

tingsordnmgen föreskriver, stadgas:
1 §,

(Lika som lagutskottets betänkande).
2 §'

Inom rmnen för landskapets behörighet tillförsäkras landskapets invånare minst samma förmåner som invånarna i landet i övrigt under mot-

-2svarande förhållanden åtnjuter genom statens försorg, såvitt fråga är om
l)

socialvård;

2) särskilda tilläggsstöd för näringar inom svagt utveckla<le områden; samt
3) skärgärdstrafik.
(2 rnorn. lika som

lagutskottets betänkande).
3 §.

l

Närmare bestämmelser om i 2 § avsedda förmåner och stöd kan utfärdas
landskapslag,
4 §,
(Lika som

lagutskottets betfö1kandc) .

Mariehamn den 11 januari 1983.
På stora utskottets vägnar:
Alarik Häggblom
ordförande
Göran Lindholm
sekreterare.

Närvarande i utskottet:ordf. A.Häggblom, v.ordf. K. Junsson, ledamöt. llolmbcrg,
dberg, Blomqvist, Helling, Sundback, S.-0.Lindfors, Berg samt ersättaren
Boman.

