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Framst.nr 10/1973. 
176 IJ1G- och EKONOMIUTSKCY.rTETS betänkande 

nr 7/1972-73 med anledning av Ålands 

landskapsstyrelses framställning till Å

lands landsting med förslag ti 11 landskaps-

lag om landskapsstöd till kommuner. 

Sedan landstinget över förenämnda framställning inbegärt lag- och 

ekonomiutskottets beKi.nlm.nde har utskottet 1 som i ärendet hört lant

rådet Alarik Häggblom 9 landskapskamreraren Henrik Gustafsson och lag

beredningssekreteraren Ulf Andersson 9 behandlat ärendet och får härmed 

vördsai.11t anföra följande: 

Det i lagförslaget ingående systemet för reglering av landskaps

stöd till kommunerna synes enlig t utskottet för Ålands del väl kompli

cerat. En samordning med det system och de benämningar som enligt 

rikets motsvarande lag kommer att tagas i bruk från och med år 1975 

är dock befogad. Utskottet anser därför att lagförslaget bör antagas9 

dock med tillägg av ett s ä rskilt stadgande 9 en] igt vilket landskaps 

styrelsen 1 då den finner skäl därtill 1 kan förenkla det i lagförsla

gets 9 1 10 och 11 § § förutsatta systemet för ansökan oo och betalning 

av landskapsandel. Utskottet föreslår att bes.tämmelsen härom intages 

i ett 4 mom. i 13 §. Utskottet föreslår även en omstilisering av 21 

§ 2 mom. 

På grund av det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga lagförsla

get dock sålunda att till 13 § fogas ett 

sålydande 4 mom. samt ·att 21 § 2 mom. er

håller följande lydelse: 

13 §. 

La:ndskapsstyrelsen kan på ansökan medgiva undantag från i 9-11 §§ 
stadgade bestämmelser angå ende förfarandet vid ansökan om landskaps

andel för anläggningskostnader. 

21 §. 

Vad i 1 morn. är stadgat gällerfäven sådan del betalning av slutrat 

på landskaps andel ~ som avses i 17 § 3 mom. och i överen sstärnmelse 

därmed i 19 § 3 moill. 

Mariehamn~ den 20 mars 1 973. 
På lag-- och ekonomiutskottets vägnar: 

Olof Lindström ~~-\ ___ _,;1 
ordförande . I . Bja~ofsso~ r-

sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordföranden Lindström 9 viceordföranden Ar
vidsson i ledamöterna Olof Jansson ? Sven Lemberg och Rolf Carls on (del -
vis samt suppleanterna Beng t.z (del vis) och Peder s~7~yr~ (del vis ) . __ 
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