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LAGUTSKOTTETSBETÄNKANDE 

SAMMANFAITNING 

Landskapsstyrelsens förslag 

nr 15 
Fr nr 37 

Landskapsstyrelsen föreslår en ny landskapslag om Ålands statistik- och utredningsbyrå 

av samma innehåll som den motsvarande lag lagtinget antog den 20 januari 1993 men 
som republikens president förordnade att förfalla. 

Utskottets förslag 

Utskottet tillstyrker landskapsstyrelsens förslag med ett förtydligande av 4 §. 

UTSKOITETS SYNPUNKTER 

Republikens president förordnade att lagtingets beslut av den 20 januari 1993 om 
antagande av landskapslag om Ålands statistik- och utredningsbyrå skulle förfalla 
eftersom i beslutets 4 § 2 mom. 3 punkten intagits en bestämmelse om rätt för 
direktionen att fritt besluta om vilka av byråns prestationer som är avgiftsbelagda och 
storleken på avgifterna. Emedan 62 § regeringsformen anger principen om att 

grunderna för avgifter för myndigheters prestationer skall stadgas genom lag och då 
sådan lagstiftning vid tidpunkten för presidentens beslut inte förelåg, ansåg presidenten 

att lagtinget i detta avseende överskridit sin behörighet. 

Som framgår av framställningens motiveringar trädde en landskapslag om grunderna 

för avgifter till landskapet (27/93) i kraft den 1 juli 1993. I lagen anges vilka 

prestationer som skall vara avgiftsbelagda och vilka som skall vara avgiftsfria samt 

allmänna grunder för hur avgifter och priser fastställs och hur de uppbärs. För 

undvikande av tolkningsproblem föreslår utskottet att i lagförslagets 4 § intas en 

hänvisning till den nämnda lagen. 

Med beaktande av det anförda föreslår utskottet att lagförslaget i övrigt godkänns enligt 

lagtingets tidigare beslut. 

ÄRENDETS BEHANDLING 
Lagtinget har den 10 september 1993 inbegärt lagutskottets yttrande över 

framställningen. 

Utskottet har i ärendet hört lagberedningssekreteraren Tomas Lundberg. 
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Vice ordföranden Sundback har fogat en reservation till betänkandet. 

I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Sune Eriksson, vice 

ordföranden Sundback, ledamöterna Christer Jansson och Siren samt ersättaren 

Sjöstrand. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG 
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

att Lagtinget måtte anta det i 

framställningen ingående lag

förslaget med följande ändringar: 

LANDSKAPSLAG 
om Ålands statistik- och utredningsbyrå 

(Ingressen lika som i framställningen). 

1-3 §§ 

(Lika som i framställningen). 

4 § 

(1 mom. lika som i framställningen). 

Direktionen leder och övervakar byråns verksamhet samt beslutar 

1) om byråns allmänna verksamhetslinjer samt om inriktningen av servicen och den 

övriga verksamheten, 

2) om byråns budgetförslag och verksamhetsplan, 

3) om vilka prestationer som är avgiftsbelagda och storleken på avgifterna med 

beaktande av bestämmelserna i landskapslagen om grunderna för avgifter till 
landskapet (27193), 

4) om arbetsordning för byrån samt 

5) om andra ärenden som är av principiell betydelse för byrån. 

5-7 §§ 

(Lika som i framställningen). 

Mariehamn den 21 september 1993 

Ordförande Sune Eriksson 

Sekreterare Lars Ingmar Johansson 



RESERVATION 

Undertecknad anser att 4 § landskapslagen om Ålands statistik- och utredningsbyrå borde 
ha följande lydelse: 

4 § 

På förslag av direktionen uppställer landskapsstyrelsen målen för byråns verksamhet 

samt beslutar om vilka av dess prestationer som ar avgiftsbelagda och om storleken på 
avgifterna. 

Direktionen leder och övervakar byråns verksamhet samt beslutar 
1) om byråns allmänna verksamhetslinjer samt om inriktningen av servicen och den 

övriga verksamheten, 

2) om byråns budgetförslag och verksamhetsplan, 

(uteslutn.) 
3) om arbetsordning för byrån samt 
4) om andra ärenden som är av principiell betydelse för byrån. 

Förslaget innebär att landskapsstyrelsen som har det yttersta politiska och ekonomiska 
ansvaret för byråns verksamhet också fastställer avgifterna. 

Mariehamn den 22 september 1993 

Barbro Sundback 


