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LAGUTSKOTTETS utlåtande över stora ut

skottets betänkande m 30/1961 med anl edning 

av Ålands landskapsstyrelses framställning 

till Ålands l andsting med fö rslag till land

skapslag om härbärgerings- och förplägnings

rörelser ( ~ 28/1961). 
Under ärendets q.ndr a behandling har land $ting et, som fått mottaga ~ 

för enärnnda betänkande, m.ed s tö d av § 48 mom. 6 i landstingsordningen 

anhållit om nytt utlåtande över framställningen av lagutskottet , som 

tidigare berett ärendet, uppenbarligen till följd av de mening sskiljak

tigheter som framkommit i de båda utskottens betänkanden beträff ande 

lämpligheten och ändamålsenligheten att i landskapslagen l å ta kvarstå 

vissa stadganden, v ilka kunde ingå i en verkställighets~ och t~ llämp

ningsförordning. 

Utskottet har behandlat ärendet och får därvid först framhålla ; att 

utskottet, som också ur det framlagda lagförslaget strukit vissa stad

ganden av sistnämnda natur, därvid sorgfälligt sökt undvika a t t utmönst

ra bestämmelser, som synas böra ingå i lagen. 

Som erfarenheten visat, ha ett flertal landskapslagar fått förf alla 

av orsak, att land stinget berättigat landskaps s t yrelsen att genom verk

ställighe tsförordning reglera förhå llanden, som bort regleras genom 

landskapslag . Tien största försiktighet i nu nämnt avseende borde därför 

iakttagas, särskilt som land skaps lagen genom kvarhållande av de stadgan-

j-

den, som nu föreslås att utgå, alls icke förlorar i värde såsom lag- I 
stiftningsprodukt. Hit hör främst § 16, vars förra dei innehåller före

skrifter om upplysningar, som bör lämnas vid ansökan för att denna skall 

kunna p r ö v a s, och vilka sålunda ansluta sig till de allmänna för

utsättningarna för näringens utövande, vilka avses i § 15 . Den senare 

delen av paragrafen, där den utredning uppräknas, som bör bifogas an-

sökningen, kunde möjligen hänföras till en verkställighetsförordning, 

men av praktiska skäl har utskottet låti t den kvarstå i sitt förslag i 

enlighet med tidigar~ i landskapslagstiftningen tillämpat förfar i ngs-

sätt. Inkonsekvensen i motiveri ngen till s trykandet av § 43 är uppenbar. 
I I 

Utskottet v idhåller sålunda sitt betänkande, så vitt fråga är om de I 
lagrum, vilkas . s t rykande stora utskottet föresl agit. 

MarieharnR den 8 december 19 61 . 
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