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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

8/ 1988-89 med anledning av landskaps

styrelsens framställning till landstin

get med förslag till landskapslag an

gående ändring av landskapslagen om 

lagberedningen. 

Landstinget har den 21 mars 1988 inbegärt lagutskottets yttrande över framställ

ningen. Utskottet, som hört lantrådet Sune Eriksson, får härmed vördsamt anföra 

följande. 

I framställningen föreslås att 2 § 2 mom. landskapslagen om lagberedningen 

upphävs. Momentet innehåller en bestämmelse om att landskapsstyrelsens lagbe

redning årligen före den 1 februari skall sammanställa en förteckning över aktuella 

lagstiftningsärenden. På basen av förteckningen skall landskapsstyrelsen i form av 

ett meddelande tillställa landstinget ett lagberedningsprogram före den 1 mars 

varje år. Lagberedningsprogrammet omfattar den kommande perioden om tolv 

månader. 

I samband med att bestämmelsen om ett lagberedningsprogram tillkom konstatera

de utskottet (bet.nr 25/1982-83) att ett lagberedningsprogram framför allt var att 

betrakta "som ett. uttryck för strävan att utbygga kontakterna och samspelet 

mellan landsting och landskapsstyrelse". Utskottet betonade att åtgärder av sådan 

innebörd var särskilt viktiga med tanke på då gällande regler för hur landskapssty

relsens ledamöter utsågs. Utskottet framhöll vidare att behandlingen i landstinget 

av lagberedningsprogrammet närmast skulle avse en allmän diskussion där man 

kunde beröra tidsplaneringen av olika lagstiftningsärenden och framföra synpunkter 

på sådana ärenden som inte medtagits i programmet. Landskapsstyrelsen skulle 

självfallet förbehållas rätten att fritt dra slutsatser av den förda diskussionen. 

Ytterligare framhöll utskottet att lagberedningsprogrammet kunde läggas till grund 

för den allmänpolitiska debatt som man vid den tiden önskade få till stånd. 

Utskottet konstaterar att behandlingen i landstinget av landskapsstyrelsens lagbe

redningsprogram inte till alla delar lett till avsedda resultat. Den förväntade 

dialogen mellan landstinget och landskapsstyrelsen rörande olika lagstiftningspro

jekt, principerna i dem och prioriteringen mellan dem har till stor del uteblivit. Till 

grund för den allmänpolitiska debatten har lagts landskapsstyrelsens ekonomiska 

långtidsplan, inte lagberedningsprogrammet. Den utvidgade parlamentarismen som 





infördes våren 1988 innebär dessutom att samspelet mellan landskapsstyrelsen och 

de där företrädda landstingsgrupperna ytterligare utvecklats. 

Med hänvisning till det anförda och till motiveringarna i landskapsstyrelsens 

framställning har utskottet beslutat omfatta framställningen. Utskottet konstate

rar samtidigt att i landskapsstyrelsens handlingsprogram ingår ett uttalande om att 

landskapsstyrelsen önskar ägna närmare uppmärksamhet åt formerna för lagbered

ningsarbetet. Utskottet vill i sammanhanget hänvisa till vad det anförde i sitt 

betänkande nr 16/1987-88 med anledning av det senaste lagberedningsprogrammet 

och förutsätter att landskapsstyrelsen kommer att följa upp principuttalandena i 

handlingsprogrammet. 

Utskottet önskar understryka att, även om lagberedningsprogrammet inte längre 

förs till landstinget, det också framdeles kommer att finnas ett behov av kontakter 

och informationsutbyte mellan landstinget och landskapsstyrelsen angående aktuel

la lagstiftningsprojekt. Den i landstingsordningens 51 § 2 mom. förutsatta möjlighe

ten att överlämna meddelanden om bl.a. planerade framställningar kunde utnyttjas 

i högre grad än hittills, särskilt när fråga är om ärenden av mera vittbärande natur 

eller där stora politiska åsiktsskillnader kan tänkas råda. Härigenom kan landskaps

styrelsen i ett tidigt skede ta del av landstingets uppfattning i frågan och undvika 

att resurer används för förslag som eventuellt inte kommer till förverkligande. 

Omfattar landstinget framställningen kommer lagberedningsprogrammet inte 

längre att omnämnas i lagtexten. Utskottet förutsätter dock att lagberedningen 

även i fortsättningen för sitt och landskapsstyrelsens interna planeringsbehov 

kommer att uppgöra någon form av plan eller program över aktuella lagstiftnings

ärenden. Detta program kommer härigenom att vara tillgängligt också för 

landstingets ledamöter och kunde även informellt utdelas till dem. 

Med hänvisning ti11 det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte anta det i fram

ställningen ingående lagförslaget utan 

ändringar, dock så att ikraftträdelse

bestämmelsen erhåller följande lydel-

se: 
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Denna lag träder omedelbart i kraft (uteslutn.). 

Mariehamn den 13 december 1988 

På lagutskottets vägnar: 

Gunnevi Nordman 

ordförande 

Lars Ingmar Johansson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Nordman, viceordfö

randen Jan-Erik Lindfors samt ledamöterna Christer Jansson, Karlsson och Wiklöf. 




