
N2 14/1967-68. 

LAGUTSKOTTETS betänkande Ng 14/1967-68 med 

anledning av Ålands landskapsstyrelses framställ

ning till Ålands landsting med förslag till 

landskapslag om planeringsrådet (12/1968). 

Med anledning av ovannämnda framställning, varöver Landstinget in

begärt utskottets utlåtande, får utskottet vördsamt anföra följande: 

Genom föreliggande lagförslag avser landskapsstyrelsen att draga 

upp riktlinjerna för det redan tillsatta planeringsrådets arbete. 

Härom, liksom om planeringsrådets sammansättning, har olika meningar 

framförts. Utskottet har stannat för, att varken uppgifterna eller 

sammansättningen borde preciseras i större utsträckning än vad land

skapsstyrelsen föreslagit. Skulle detaljerade stadganden införas i 

lagen, kunde lätt svårigheter i praktiken uppstå. Då närmare bestäm

melser komma att utfärdas genom reglemente, anser utskottet att i det

ta möjligen kunde närmare preciseras de befogenheter och uppgifter, 

som skall ankomma på planeringsrådet och detsamma underlydande organ. 

:Bestämningen "personer, vilka äga kännedom om och erfarenhet av nä

ringslivet, kommunalförvaltning och kommunikationer" torde på ett lämp

ligt sätt täcka alla de intressegrupper, som borde vara representerade 

i rådet, t.ex. också skolväsendet och skärgårdens näringar. Av utskot

tet föreslagna ändringar gälla sålunda endast detaljer i förslaget. 

~ Utskottet föreslår förtydligande av 1 mom. I 3 mom. föreslås 

att halva antalet medlemmar skall utgöra beslutfört antal. Den av 

landskapsstyrelsen föreslagna lydelsen är oklar. Utskottet anser att 

i reglemente kunde bestämmas, vem som skall leda ordet i det fall, 

att såväl ordföranden som viceordföranden har förhinder. 

~ Utskottet föreslår en omredigering av 1 mom. 

~ Landskapsstyrelsen har föreslagit, att planeringsrådet skall 

äga rätt att tillsätta utskott "för beredning av visst ärende 11
• Ut

skottet anser denna formulering medföra alltför snäva gränser för be

redning i utAkott, då det måhända kan bliva behövligt att också till

sätta utskott för beredning av ärenden av visst slag. Paragrafens 1 

mom. har omredigerats för att ge planeringsrådet en friare möjlighet 

att tillsätta specialutskott. 

I 2 mom. anser utskottet åter, att formuleringen är alltför vag. 

Då planeringsrådet eller planeringsstyrelsen skall utverka landskaps

styrelsens medgivande för anlitande av utomstående sakkunnig, bör det 

U_ppenbarligen angivas, för vilka uppgifter han skall anlitas. 

~ För att texten i l mom. skall vinna i tydlighet har utskottet 

föreslagit, att i stadgandet uttryckligen 8kulle namnas landskapets 
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årsstat, då i annat fall förväxling med planeringsrådets egen special

budget _kan ifrågakomma. 

8 §. Utskottet före8lår endast en redaktionell ändring -Lfil I motiveringen framhåller landska:psstyrelsen ( s •. 3), att 

det är nödvändigt att utfärda reglemente för :planeringsrådet. Då ut

skottet omfattar denna uppfattning, har utskottet strukit orden rvid 

behov', i synnerhet som behovet av reglemente för planeringsstyrelsen 

och planeringsbyrån är uppenbart. 

Hänvisande till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslä, 

att Landstinget måtte antaga landskapssty

reh::ens förslag till landskapslag om planerings

rådet med nedanstående ändringar: 

2 §. 
Planeringsrådet består av ordförande och vioeordf örande samt ett 

tillräckligt antal övriga medlemmar och ersättare, vilka kallas av 

landskapsstyrelsen för två år i sänder, 

Till medlemmar av rådet bör utses personer, vilka äga kännedom om 

och erfarenhet av näringslivet, kommunalförvaltning och kommunikatio

ner~ samt persöner, vilka äga sakkunskap i ekonomisk och fysisk pla

rtering& 

planeringtlrådet är be8lutfört, då (ut~~lutning) minst hälften av 

antalet medlemmar är närvarande. 

3 §. 
Planeringsrådet tillsätter en planerings8tyrelse, bestående av 

rådets ordförande såsom ordförande och minst två av rådets medlemmar. 

(Uteslutning). 

Planeringsstyrelsen ------- (2 mom.) -------rådets. 

Planeringsstyrelsens ------- (3 mom. ) ----~-~ samhällsplaneringen. 

4 §. 
Planeringsrådet äger rätt att tillsätta specialutskott för beredning 

av (uteslutning) ärenden. I sådant utskott må ingå även utomstående 

sakkunniga. 

Rådet och styrelsen må med landskapsstyrelsens medgivande för vissa 

uppgifter anlita utomstående sakkunniga. 

5 §. 
Ordföranden i planeringsrådet och av detsamma tillsatta utskotts

Ordförande, övriga medlemmar och sekreterare samt av rådet, styrelsen 

eller av utskott hörda sakkunniga tillkommer arvode inom ramen för an

slag, som för ändamålet upptagas i landskapets ordinarie årsstat en

ligt de grunder, som gälla för kommittearvoden. 
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Till ordföranden och medlemmar i planerings·styreloen må därutöver 

inom ramen för anslag, som för ändamålet upptagao i ordinarie och 

enokilda ärootater, erläggas ett av landokapostyreloen fastställt må ... 

natligt arvode. 

8 §. 
Planeringschefens och andra extraordinarie befattningar vid plane- · 

ringobyrån besättas av landokapsstyrelsen sedan befattningen varit 

lediganslagen i 30 dagar och sedan planeringsrådet avgiv it yttrande . 

Tillfälliga - - - - (2 mom) - - - - planeringsstyrelsen. 

9 §. 
Närmare bestämmelser om planeringsrådet, planeringsstyrelsen och 

planeringsbyrån utfärdas av landskapsstyrelsen (uteslutn ing) genom 

reglemente. 

Mariehamn, den 13 mars 1968. 

pä 

Närvarande i utskottet: ordföranden Nils Dahlman, viceordföranden 

Eliel Perooon samt ledam~terna Bertel Boman, Karl SUndblom och Edvin 

ÖStling. 


