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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till land

skapslag angående temporär ändring 

av 132 § landskapslagen om reglering 

av byggnadsverksamheten. 

Med stöd av 132 § 1 mom. landskapslagen om reglering av byggnads

verksamheten (29/59) (nedan byggnadslagen), vilken bestämmelse när

mast är tillämplig på avlöning av byggnadsinspektör samt ersättning 

för resekostnader och dagtraktamenten, beviljas landskommunerna 

landskapsbidrag för bestridande av kostnader för rådgivning vid och 

tillsyn över byggandet. För att stävja ökningen av de offentliga ut

gifterna begränsades kommunernas möjligheter att erhålla nämnda land-

skapsbidrag genom landskapslagan den 14 april 1977 angående temporär 

ändring av 132 § byggnadslagen (33/77) så att landskapsbidrag för 

avlönande av ny personal utges endast inom de gränser som fastställes 

i landskapets ordinarie årsstat. Lagen är temporär och tillämpas i 

enlighet med det däri ingående ikraftträdelsestadgandet under tiden 

1.7.1977 - 31.12.1978. 

Av nämnda skäl anser landskapsstyrelsen det även framdeles nöd

vändigt att begränsa ökningen av landskapsbidragen för avlönande av 

nyanställda byggnadsinspektörer genom en temporär lag med samma ly

delse som nu gällande men med giltighet under tiden 1.7.1979 - 31.12. 

1980. 

Med hänvisning till det anförda förelägges landstinget till 

antagande 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående temporär ändring av 132 § landskapslagen om reglering av 

byggnadsverksamheten. 

I enlighet med landstingets beslut iogas till 132 § landskapslagen 

den 22 december 1959 om reglering av byggnadsverksamheten (29/59) ett 

nytt 2 mom., som följer: 

132 §. 

I 1 mom. avsett landskapsbidrag för avlönande av ny personal 

erlägges inom en gräns, som fastställes i landskapets ordinarie 
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Denna lag tillämpas i fråga om utgifter, som hänför sig till 

tiden 1.7 . 1979-31.12.1980. 

Mari ehamn den 17 november 1978 . 

L a n t r å d ~Häg om 

~L~ Extra lagberedningssekreterare 


