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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 16/1987-

88 med anledning av landskapsstyrelsens med

delande till landstinget med lagberednings

program för tiden 1 mars 1988 - 28 februari 

1989. 

Landstinget har den 21 mars 1988 beslutat inbegära lagutskottets yttrande med 

anledning av meddelandet. Utskottet får härmed vördsamt anföra följande. 

Utskottet har i sina betänkanden över tidigare meddelanden med lagberednings

program allmänt uttalat sig om programmets möjligheter att utgöra ett underlag 

för en utvidgad dialog mellan landskapsstyrelsen och landstinget. Utskottet har 

även framhållit behovet av en fungerande information angående planerade lagstift

ningsåtgärder. Av föreliggande meddelande framgår att landskapsstyrelsen ämnar 

överlämna en framstä!Jning om ändring av landskapslagen om lagberedningen så att 

lagberedningsprogrammet inte längre skulle föreläggas landstinget i form av ett 

meddelande. En sådan framställning har även överlämnats (Framst. nr 24/ 1987-88). 

Av framstäJiningen framgår att landskapsstyrelsen inte anser förfarandet med ett 

meddelande till landstinget ändamålsenligt. 

I handlingsprogrammet för den landskapsstyrelse som tillsattes den 20 april 1988 

ingår ett avsnitt om Jagberedningsarbetet. Här anges bl.a. att landskapsstyrelsen 

ämnar undersöka om lagberedningsarbetet i högre grad än för närvarande kan ske i 

samverkan med de olika avdelningarna inom förvaltningen. Asikter i samma 

riktning har tidigare framförts av lagutskottet i samband med behandlingen av 

lagberedningsprogrammet. I landskapsstyrelsens handlingsprogram anges även att 

man ämnar överväga på vilket sätt landskapsstyrelsens information om lagstift

ningsärenden skall föreläggas landstinget. 

Utskottet noterar den nytHlträdda landskapsstyrelsens vilja att ägna närmare 

uppmärksamhet åt formerna för lagberedningsarbetet och informationsutbytet 

angående planerad lagstiftning mellan landstinget och landstingsgrupperna å ena 

sidan och landskapsstyrelsen å andra sidan. Enligt utskottets åsikt finns det skäl för 

landskapsstyrelsen att överväga vilka praktiska konsekvenser uttalandena i hand

lingsprogrammet kan komma att få. I sammanhanget borde enligt utskottets åsikt 

även dryftas möjligheterna för de Jandstingsgrupper som inte är företrädda i 

!andskapsstyrelsen att erhålla information om planerade !agstiftningsåtgärder. 
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Landskapsstyrelsen har möjlighet att, eventuellt före slutbehandlingen i landstinget 

av framställning nr 24/1987-88, återkomma i lämplig form med närmare upplys

ningar i frågan. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 28 april 1988 

att Landstinget måtte anteckna sig med

delandet nr 2/1987-88 till kännedom och be

sluta bringa detta betänkande till landskaps

styrelsens kännedom~ 

På lagutskottets vägnar: 

Gunnevi Nordman 

ordförande 

Lars Ingmar Johansson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Nordman, ledamöterna 

Jan F. Sundberg och Wilklöf samt ersättarna Sven-Olof Lindfors och Olofsson. 


