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LAGITTSKOTTE'l'S BETÄNKANDE nr 2 /1983-84 

med anledning av landskapsstyrelsens fram

ställning till landstinget med förslag till 

lan<lskapslag angäen<lc ändring av landskaps-

lagen om lagheredningen. i 

Landstinget har den 9 november 1983 inbegärt lagutskottets yttrande över fram

ställningen. Med anledning härav får utskottet, som hört lantrådet Folke 

Woivalin och lagberedningschefen 01rister Jansson, vördsamt anföra följande. 

I framställningen föresläs att granskning av lagförslag i laggranskningsnärnnden 

inte längre skulle vara obligatorisk. Granskning skulle enligt förslaget ske 

1 de fall d:"1 lngbercdningschcfcn Finner detta nödvändigt cl ler d:i 1:mdsk;1ps

styrelsen hänskjuter förslaget till nänmden för granskning. Förslaget motiveras 

bl.a. med arbetsanhopning under vissa tider av året. I framställningen före

slås vidare att medlemmarna i laggranskningsnänmden i fortsättningen skulle 

erhålla samma arvode som medlemmar i landskapets kommitteer. Nu utbetalas till 

de fasta medlemmarna ett särskilt fastställt mänadsarvode. 

Utskottet konstaterar att vissa svärigheter förekommit i fråga om 

möj lighetema att uppfylla gällande bestämmelser om laggranskningsnärnndens 

verksamhet, Samtidigt önskar utskottet understryka betyclelsen av att de 1<1g

förslag som landskapsstyrelsen överlän1nar till landstinget genomgår en så nog

grann förhandsgranslming som möjligt, såväl ur formell som ur språklig syn

vinkel. Mot den bakgrunden är en inskränkning av den hittillsvarande lag

granskningen enligt utskottets åsikt inte önskvärd. 

Enligt utskottets uppfattning vore det med tanke pä lagstHtningsarbeyets 

kvalitet mera ändamäiisenligt att med andra metoder omorganisera laggranslming

en än genom att begränsa granskningens omfattning. Det borde enligt utskottet 

vara möjligt dels att genom effektivare planering i möjligaste mån undvika 

anhopningar, dels att utöka antalet medlemmar i laggranskningsnämnden. 1 det 

senare fallet kunde till nänmden knyt:as personer med olika intresse- och 

erfarenhetsbakgrund, varigenom det vore möjligt att arbeta i sektioner och 

sålunda minska närnndmedlemmarnas arbetsbörda. Endast under förutsättning 

att andra utvägar prövats och befunnits inte leda bll önskat resultat, l<an 

det enligt utskottet vara skäl att föreslå inskränlmingar i förhållande till 



nuvarande fonner för laggranskningen. 

Med hänvisning till det ovan anfördc:i f;:l.r utskottettvördsamt föreslii 

att Landstinget mätte förkasta det 

i framställningen nr 1/1983-84 in

gående lagförslaget. 

Mariehamn den 18 november 1983. 

På lagutskottets vägnar: 

Sune ·Eriks son 

ordförande 

Lars Ingmar Johansson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordf. Sune Eriksson, v.ordf. 

Wiklöf samt ledamöterna Börje Eriksson och J.~E.Lindfors. 


