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LAGUTSKOTTETS betänkande m 21/1954 med 

anledni,10 av landskapsstyrelsens framställ

ning till Ålands landst1n6 med forslag om 

landskapslag om livsmedelshantering i land

oKapet Å.lande 

Förenämnda rramställning, vo.röver landstinget inbegärt lagutskot

tets utlåtande, har utskottet behs.ndlat och får för landstinget vörd·-

sammast framhålla följande~ 
Detta lagstiftningsgebit berör frågor, som ligga på gränsen mellan 

rikets och landskapets lagstiftningsbehörighet. Av motiverin0 eny som 

endast i korthet återgiver innehållet i särskilda lagrum i den nya 

självstyrelselagen, har utskottet icke blivit övertygat om, att land

skapet verklie;en kan lagstifta i alla de avseenden, som lagtexten be·

handll:l.ro Sålunda kan 01;t vara tvivel underkasto.t, om landstinget genom 

lands:-~C:J.flslag skall kuuua oelLlyndiga lanuskapsstyrelsen att genom land

skapsf öro1·dning bestämma, vilka statliga undersö kningsanstal ter skola 

vsra berättigade att verkställa i landskapslagen förutsatta undersök-· 

ningc.r, saTu.t e!.enom land skapsf örordning ålä 6 e,Cl tullmynuighat erna över·. ·· 

VaKningsskyldigh~t~r i!råga om ~!t~rlevnaden CiV ldndsKapslagen. 

dv~rhuvudta5et 1ar man av lagt(;;)xten en D.J.ycket oklär u_ppfactnin5 

därom, vilka speciella förhållanden landskapslagen uvser att reglera~ 

I alltför stor utstrackning synes 18.gförslaget vara inriktat på en, 

måhänu._. fl~ra, !'ramtidc. lc..nus.cc;psförordningar, om vilkas innehåll en

dast en Vug Qntydan görese L~ndskspsl~6 bör dock enligt utskottets 

uppfattning sai;?,C:l ut, när t.exo u.arin0sidkar~ skall vara skyldig att 

göra i § 2 mom. 1 avsedd särskild skriftlig anmalan 1 i vilka !all han 

skall vare. skyldig att föra l3ger- och tillverkningsbGk (mom, 2 i sam

ma p3ragraf) och huru kontrollmyhdigheten skall organiseras. Om land·

skapsstyrelsen i dessa avseenden - flera kunde uppräknas - icke ansett 

sig kunna föreslå mera konkreta stadganden än de föreliggande, måste 
mun fråga sig om landskapet ej skulle vara mera betjänt av en överens

kommelseförordning än av en landskapslag, som i stort sett blott inne

bär bemJ,,-ndigande för L .. ad skapsf':tst_yrelsen att utf ärdd lc.ndskapsf örord-
• · ·•,i:::Cf:: ·~ih•; · ningc.r. · ·;; ... : .;4 ·····~~ ' 

J.-1~1l; ' • 

Det är U.t;JpE::nb(jrt att så val landsKapslag en som de lc.nd skapsI·örord

ning1.1r, vilkc... torntsättas bliva utfärdade, nödvändiggör inrättandet i 

l .. _ndskapet av kom~..ietenta kontrollorgan, ett labormtorium för verkstäl

L .. nde av erforder .. iga undersökningar och inråttande av nya tjänster. 

· ',..""11 ·-..J..1.t detta · c.r"" 1louvå.ndigt och s.teola de ui-i1H::nourliga dryga kost-
n1:. ~··L(J '1ar mtt td bliva c~- .1.öden ruotsvaras <.:J.V den w.ed lunuska_ps-
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la~en eftersträvade nyttan? 
I anseende till allt detta och dä något skyndsamt behov av lagstift-

ning icke synes föreligga, har utskottet aällt sig avvisande till lag

förslaget. bnligt landskapslagen om hälsovård och landskapets hälso
värdsstadga hava såväl landskapets som ue lokala hälsovårdsmyndigheter

na stora befogenheter med avseende å livsmedelskontrollen och den hy

gieniska övervakningen, och genom landskapslag om livsmedelshantering 
kan det säkert ej förhindras, att undermålig vara kan komma i handeln 
clJ.fora tt "nya företag startas utan insikter i konservindustrins vikti-

gaste regler." 
Utskottet föreslår därför vördsammast, 

dtt landstinget ville förkasta lag-

iörslaget . 

Marieham.n den ~2 november 1954e 
På lagutskottets vågnar• 

Uvvo.w«A--~ 
Herman Mattsson 

ordförande. 

Närvarande i uts~ottetl Herman Mattsson, ordförande, Jan Erik Eriksso 

Påvals, Nordman, Albin Johansson (suppleant) . 


