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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om lag

beredningen. 

I landskapslagen om lagberedningen (13/7 2) finns bestämmelser om hur verk

samheten vid lagberedningen ska!l bedrivas. Lagen innehåller dessutom regler om 

förhållandet mellan landskapsstyrelsen och lagberedningen. 

Genom en ändring är 1983 (55/83) infördes i lagens 2 § 2 rnom. en bestämmelse 

som var avsedd att reglera förhållandet mellan landstinget och landskapsstyrelsen. 

Efter den ändringen skall landskapsstyrelsen ärligen såsom meddelande tillställa 

landstinget ett lagberedningsprograrn över planerad lagstiftning. Lagberednings

programrnet skall uppgöras på grundvalen av en vid lagberedningen uppgjord 

förteckning över lagstiftningsärenden, i vilken förteckning även skall göras en 

prioritering mellan särskilt angelägna ärenden och andra ärenden. Förteckningen, 

den s.k. prioriteringsförteckningen, skall uppgöras med iakttagande av 

bestämmelserna i lagens 2 § l morn. Lagberedningsprogram har uppgjorts och 

såsom meddelande tillställts landstinget vårsessionerna 1983-84, 1984"-85, 1985-86, 

1986-87 och 1987-88. 

De erfarenheter som vunnits under den tid bestämmelserna i lagens 2 § 2 mom. 

tillämpats visar att systemet med ett lagberedningsprogram sorn meddelande till 

landstinget av olika orsaker inte är ändamålsenligt. Den främsta orsaken är att det 

vid den tidpunkt då landskapsstyrelsen skall ta ställning till prioriteringen av 

lagstiftningsärenden inte är meningsfullt att i detalj behandla ifrågavarande 

ärenden. En detaljbehandling av enskilda ärenden före prioriteringen skulle näm

ligen, förutom att den gav upphov till ett oskäligt dubbelarbete, även försämra 

möjligheterna för medlemmarna av landskapsstyrelsen att aktivt ta del i arbetet 

och att påverka prioriteringen genom att väcka nya initiativ. Det sagda är en följd 

av att en detaljbehandling som sker före prioriteringen förutsätter behandling även 

av ärenden som inte kornmer att prioriteras. Av betydelse är även den 

omständigheten att det är brukligt att de enskilda ledamöterna samråder med 

landstingsgrupperna innan lagstif tningärenden detaljbehandlas i landskapsstyrelsen. 

Likaså bör lagändringarna om utökad parlamentarism i förhållandet mellan 

landstinget och landskapsstyrelsen, vilka lagändringar träder i kraft den l april 

1988 {3-5/88), vara av betydelse i förevarande sammanhang. 

Eftersom någon detaljbehandling inte sker e1ler bör ske före prioriteringen, är 

det vid den tidpunkt när prioriteringen görs omöjligt att med tillräcklig säkerhet 



- 2 -

ange ärendena till omfattning och innebörd sarnt i viss utsträckning också att ange 

om ett lagförslag i ärendet överhuvudtaget kommer att överlämnas till landstinget. 

Betydelsen av den förteckning över Iagstiftningsärenden som ingår i lagberednings

programmet är därför i praktiken inskränkt til I att utgöra endast en förteckning 

över ärenden som bedömts tillräckligt angelägna för att utredas närmare och 

behandlas i landskapsstyrelsen. 

Av det ovan sagda följer att lagberedningsprograrnrnet inte kan ges den styrka 

och fasthet som bör vara kännetecknande för de ärenden som landskapsstyrelsen 

tillställer landstinget för behandling. För den skull föreslås lagens 2 § 2 mom. 

upphävt. Avsikten är att återgå till de principer som iakttogs innan ifrågavarande 

moment fogades till lagen, d.v.s. att det lagberedningsprograrn som uppgörs skulle 

reglera endast det interna arbetet inom landskapsstyrelsen. 

Den i landstingsordningen föreskrivna rätten för landskapsstyrelsen att över

lämna meddelanden till landstinget, t.ex. angående planerad lagsti.ftning av princi

piell betydelse, genomgår inte någon förändring på grund av lagförslaget. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande 

Landskaps lag 

angående ändring av landskapslagen om lagberedningen 

I enlighet med landstingets beslut upphävs 2 § 2 rnon1. landskapslagen den 10 

mars 1972 om lagberedningen (13/72), sådant det lyder i landskapslagen den 23 

oktober 1983 (55/83). 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989. 

Mariehamn den 3 mars 1988 

Vicelantråd Gunnevi Nordman 

T .f. lagberedningschef Lars Karlsson 


