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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 37/1976-77 med 

anledning av l tm Olof J anssons m. fl. hemställ

ningsmotion till landstinget angående uppdrag 

för landskapsstyrelsen att påskynda arbetet 

med revisionen av självstyrelselagen. 

Med anledning av ovannämnda hemställningsmotion, varöver Landstinget inbegärt 

lagutskottets utlåtande, får utskottet, som i ärendet hört lantrådet Alarik 

Häggblom, vördsamt anföra följande. 

Motionärerna har efterlyst åtgärder för :att påskynda arbetet med revisionen 

av självstyrelselagen så att ett målsättningsprogram inom detta år kan före

läggas landstinget. Fråga synes alltså här vara om en hemställningsmotion i 

ett ärende som redan är anhängigt och under arbete inom landskapsstyrelsen. 

Lagutskottet har diskuterat formerna och uttrycksmedlen för landstingsmäns 

initiativ i olikartade frågor och har härvid funnit att stadgandet i 25 § 

3 punkten landstingsordningen borde tolkas restriktivt och att i angelägenheter, 

som redan är anhängiga i landskapsstyrelsen, stadgandet i 48 § 2 mom. hellre 

borde tillämpas. 

Utskottet har i själva saken noterat att 1972 års självstyrelselagskornmitte 

redan under sitt första arbetsår såsom ett målsättningsprogram har kartlagt 

och protokollfört de lagstiftningsfrågor, som vid revisionen av självstyrelse

lagen borde beaktas samt att en särskild arbetsgrupp har varit sysselsatt med 

att särskilt utreda frågorna kring självstyrelsens ekonomiska problematik. 

Utskottet har även erfarit att kornmittearbetet har fortlöpt kontinuerligt även 

efter det att förslaget till lag om inskränkning i rätten att förvärva och be

sitt:a fast egendom i landskapet Åland framlades men att kornmitten närmast av 

praktiska skäl icke ännu haft möjligheter att för landstinget framlägga mål

sättningsprogrammet. Kommitten har ej haft för avsikt att i detta skede preste

ra ett färdigt förslag till lagmotion till riksdagen utan alltså ett princip

program innehållande de riktlinjer som borde följas vid det fortsatta arbetet. 

Sedan förvaltningsrådet Bror-Erik Sjholm knutits till kommitten såsom dess 

sekreterare har han, efter det han bekantat sig med det arbete k~rrmitten redan 

utfört, åtagit sig uppgiften att smmnanställa det målsättningsprogram som 

kommitten vid sina sammanträden slagit fast. Han kommer även att bearbeta och 

i programmet inarbeta det förslag, som den särskilda arbetsgruppen för de 

ekonomiska relationerna och problemen skall överlämna till kommitten. Detta 

arbete, som alltså även motionärerna efterlyst, skall enligt nu föreliggande 

planer vara slutfört till den l oktober 1977, vilket sålunda torde innebära 

att förutsättningar kan finnas för att programmet skall kunna föreläggas 
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Landstinget 1nom höstsessionen detta år . 

Emedan de åtgärder, som motionärerna efterlyst , sålunda redan inom möjlig

heternas ram har blivit vidtagna, har utskottet icke funnit skäl föreligga 
att tillstyrkä bifall till motionen . 

Med hänvisning till det anförda får lagutskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte förkasta motionen . 
Mariehamn den29mars 1977 . 
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Närvarande i utskottet:ordföranden Lindfors, viceordföranden Andersson samt 

ledamöterna Dahlman, Berg och Elmer Jansson . 
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