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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 
till Landstinget _med förslag till 

landskapslag angående ändring av 33 § 

landskapslagen om landskapsstöd till 

kommuner. 

Landskapslagen om landskapsstöd till 1ommuner ( 43/73) ,ändrad genom 

landskapslagen den 24 juli 1975 (36/75), har delvis tillämpats från år 

1975 och delvis från år 1976, såvida annat inte föranleds av lagens 33 §. 
Enligt detta ikraftträdelsestadgande tillämpas lagen till ingen del beträffan

de de i 33 § 5 mom. särskilt nämnda lagarna, fram till utgången av år 1977. 

Det vore dock skäl att ändra 33 § ifrågavarande lag så, att stadgandet i la

gens 8 § 2 mom. angående beaktande av synpunkterna i fråga om främjande av 

den åländska produktionen och användning av åländsk arbetskraft kunde till

lämpas på de lagar, vilka annars står utanför lagens tillämpningsområde till 

utgången av år 1977. Den föreslagna lagändrillngen överensstämmer i sak med 

motsvarande förslag i riket (prop.nr. 118/76 rd.) och förverkligas lämpligen 

genom att en ny sats intages i slutet av 33 § 5 mom. 

Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till antagande 

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

angående ändring av 33 § landskapslagen om landskapsstöd till kommuner. 

I enlighet med Landstingets beslut ärtdras 33 § 5 mom. landskapslagen den 

19 juli 1973 om landskapsstöd till kommuner sådant sagda lagrum lyder i land

skapslagen den 24 juli 1975 (36/75) som följer: 

33 §. 

Genom denna landskapslag upphäves härförinnan utfärdade stadganden som 

står i strid med denna lag, likväl först den l januari 1978 ifråga om skol

väsendet enligt landskapslagen den 16 oktober 1958 om folkskolväsendet i land

skapet Åland (23/58) och landskapslagen den 2 juli 1970 om grunderna för skol

väsendet (28/70) och ifråga om biblioteksväsendet enligt landskapslagen den 

12 april 1962 om allmänna bibliotek (8/62), likaså ifråga om de landskapsande

lar eller -understöd, om vilka stadgats i landskapslagen den 18 juli 1956 om 

socialhjälp (21/56), i landskapslagen den 17 juli 1957 om allmänna vägar (23/57) 

och i landskapslagen den 15 april 1969 om läroavtal (12/69) samt i 92 § land

skapslagen den 22 december 1959 om reglering av byggnadsverksamheten (29/59). 
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Med avvikelse från bestämmelserna 1 detta moment tillämpas 8 § 2 mom. denna 

lag omedelbart vid ikraftträdandet. 

Denna lag träder omedelbart i kraft. 

Mariehamn, den 25 november 1976. 

L a n t r å d 
~)!; Jt~ 

Alarik Hägg~ 1:. - ~ 

Lagberedningssekreterare 
~~~~ 

Christian Wennström. 
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