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LAGUTSKOTTETS betänkande m 11/1966 i anledning 

av landskapsstyrelsens framställning till Ålands 

landsting med förslag till landskapslag angående 

ändring av landskapslagen om tjänstemannapensioner 

i landskapet Åland. (m 27/1966). 
Förenämnda framställning, varöver landstinget inbegärt lagutskot

tets utlåtande, har utskottet behandlat och fär för landstinget vördsam-

mast framhålla följande: 
net stadgande i 3 § 7 mom. av landstingsbeslutet den 29 mars 1966, 

som föranlett att beslutet fått förfalla, infördes pä lagutskottets 

förslag i betänkandet m 3/1966, omfattades av stora utskottet i betän

kandet m 3/1966 och godkändes av landstinget. Ändamålet därmed var att 

för vinnande av enhetlighet och överskådlighet bringa landskapslagens 

ordalydelse i -konformitet med riksförordningens, för vilket förfarande 
utskottet fann stöd just i självstyrelselagens 14 § 4 mom. 

I sitt brev över den av landstinget antagna landskapslagen fram

håller Republikens President, att landskap slagen visse_rligen överens

stämmer med motsvarande rikslagstiftning, men att berörda stadgandes 

upptagande i landskapslagen "icke varit av nöden" för vinnande av en

hetlighet och överskådlighet och att landstinget därför icke ägt be

fogenhet att pä grund av nämnda lagrum i självstyrelselagen upptaga 

stadgandet i sitt beslut. 

Republikens Presidents ställningstagande innebär i princip, att till

lämpningen av självstyrelselagens 14 § 4 mom. är utesluten, om icke kon

formitet prövas vara av nöden mellan rikslagstiftning och landskapslag. 

Det är uppenbart att landstingets lagstiftningsarbete kommer att ytter

ligare försväras, om denna synpunkt, som icke förutsättes av nämnda 

14 § mom. 4, även skall beaktas vid lagstiftningen. 

nä landskapsstyrelsen i sin nya framställning understryker, att den 

aktuella ändringen dock är betydelsefull, och utskottet delar denna 
uppfattning, bör lagförslaget antagas i omarbetad lydelse. nock bör re

digeringen av mom. 5 ändras sä, att slutet av punkt 4) frän och med or

den "Fär han säsom pensionsär" överföres till ny rad, enär meningen hän

för sig även till punkterna 1), 2) och 3) och icke blott till punkt 4). 
Med hänsyn härtill föreslår utskottet vördsammast, 

att landstinget med beaktande av förenämnda om

redigering av mom. 5 ville godkänna lagförslaget. 
Mariehamn den 2 5 sep'tember 196 6. ..... 
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ansson, Fridolf Karlsson och Nils Tiahlman. 


