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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMST.:XLL\HiG 

till Landstinget med förslag till 

landskapslag angående ändring av 

landskapslagcn om lagberedningen. 

Enligt 7 § landskapslagen om lagberedningen skall för den lag

tekniska och språkliga granskningen av lag- och andra författnings

förslag finnas en till lagberedningen anknuten laggranskningsnämnd. 

I Il § 1 mom. förutsätts att alla författningsförslag skall granskas 

av Jaggranskningsnämnden innan de föredras för landskapsstyrelsen. 

r praktiken har det visat sig svårt att efterkomma föreskriften 

om granskning i laggranskningsnämnden av alla de förf::ittningsförslag 

som uppgörs vid lagberedningen. Dels är det nämligen svört att jämnt 

fördela nämndens sammanträden under året och dels tenderar ärendena 

att hopa sig till vissa tider på året, 

Av det sagda följer att någon form av omorganisation av laggransk

ningsn~inmclcns nrbete tir pillcil la<l. Den enligt lnndsbpsstyrC'l scns 

uppfuttning lämpligaste lösningen vore att låta granska endast de för

fattningsförslag som enligt lagberedningschefens eller landskaps

styrelsens bedömning är särskilt viktiga eller vi IL1 :1v :1111wn 

särskild orsak bör granskas. 

På grund av de föreslagna iindringarna bör Uven systemet för 

avlöning av de s.k. fasta medlemmarna i laggranskningsnämnden ändras. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs landstinget till 

<intagande 

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

angående ändring av landskapslagen om lagberedningen. 

I enlighet med landstingets beslut 

U12.._phävs 10 § landskapslagen den 10 mars 1972 om lagberedningen 

(13/72) och 

änclr~~ lagens 11 § 1 och 2 mom. samt 13 §, som följer: 

11 §. 
Lag- eller annat f6rfattningsförslag som lagberedningschefen finner 

vara av särskild betydelse skall innan det föredras för landskaps-
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styrelsen undergå granskning i laggranskningsnämnden. 

Ärende rörande förslag som avses i 1 mom., vilket inte tidigare 

granskats ~IV ]<'lggranskningsniirnnden, k:in :1v 1:111dsk:1psstyrclsen li:i11-· 

skjutas till nämnden för granskning. 

13 §. 

I fråga om arvoden för deltagande i laggranskningsnämndens 

sammanträden tillämpas bestämmelserna beträffande landskapskommitt~er. 

Denna 1 ag träder i kraft den 1 mars 19 8 4. 

Marieh;1m11 Jcn 29 september 198!i. 

L a n t r å d Folke Woivalin 

Lagberedningschef Christer Jansson. 


