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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

9/1989-90 med anledning av 

1) ltm Bert Häggbloms lagmotion med 

förslag till landskapslag angående änd

ring av landstingsordningen för land

skapet Aland, jämte 

2) ltl Christina Hedman-Jaakkolas 

m.f 1. hemställningsmotion till tal

manskonferensen angående möjlighe

terna att utöka antalet medlemmar 

landstingets specialutskott, 

3) ltl Christina Hedman-Jaakkolas 

m.fl. hemställningsmotion till tal

manskonferensen angående möjlighe

terna att inrätta ett miljöutskott i 

landstinget, och 

4) ltm Bert Häggbloms hemställnings

motion till talmanskonf erensen an

gående ändringar av landstingets in

terna arbete. 

Landstinget har den 25 november 1988 inbegärt lagutskottets yttrande över 

lagmotionen medan yttrande över hemställningsmotionerna nr 8 och 9/1987-88 

inbegärdes den 30 november 1987 och över hemställningsmotionen nr 26/ 1989-90 

den 15 december 1989. Eftersom samtliga fyra initiativ berör landstingets inre 

arbete, har utskottet med stöd av 23 § 2 mom. arbetsordningen beslutat avge ett 

gemensamt betänkande över dem. Utskottet får härmed anföra följande. 

I lagmotion nr 28/ 1988-89 föreslås ett nytt frågeinstitut i landstinget, enligt vilket 

varje fredag under sessionstid skulle hållas en frågestund i landstinget varvid olika 

frågor skulle kunna framställas utan krav på att ha inlämnats i förväg. I 

hemställningsmotionen nr 8/ 1987-88 föreslås en utredning av möjligheten att utöka 

antalet medlemmar i landstingets specialutskott från nuvarande fem medlemmar. I 

hemställningsmotion nr 9/ 1987-88 föreslås att talmanskonferensen borde utreda 

möjligheterna att tillsätta ett miljöutskott i landstinget. Enligt hemställningsmo

tionen nr 26/ 1989-90 borde talmanskonferensen tillsätta en arbetsgrupp för att 

uppgöra förslag i syfte att förändra landstingets inre arbete. 

1 e Frågeinstitutet (motion nr 28/ 1988-89) 

Enligt landstingsordningens 48 § har landstingsman möjlighet att ställa två olika 
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typer av frågor. Ett spörsmål kan ställas av minst fem iandstingsmän och skall 

inom tio dagar besvaras av landskapsstyrelsen. Med anledning av svaret tillåts 

allmän diskussion i landstinget och landstinget kan även besluta om en särskild 

hemställan till landsJ<apsstyrelsen. Enkel fråga ställs av enskild landstingsman och 

besvaras av vederböral)de medlem av landskapsstyrelsen vid överenskommen tid

punkt. Någon _tidsgräns för avgivande av svaret finns inte. Frågeställaren har rätt 

till ytterligare två inlägg sedan frågan besvarats. Allmän debatt med anledning av 

enkel fråga tillåts inte, däremot har landstingsordningen nyligen (3/88) ändrats så 

att talmannen kan tillåta också annan landstingsman att en gång yttra sig i 

ärendet. I anledning av sådant yttrande har den medlem av landskapsstyrelsen, som 

besvarat den. egentliga frågan, rätt att yttra sig. 

Den i Jag motionen berörda frågestunden på.minner om den frågestund som från och 

med våren 1989 hålls i Finlands riksdag en gång i månaden. Denna frågestund är 

dock begränsad såtillvida att endast .2-3 ämnen tas upp vid varje frågestund enligt 

urval av talmanskonferensen. I Sveriges riksdag prövades arbetsåret 1988-89 en 

varje to,rsdag. återkommande frågestund, där frågor kunde inges så sent som två 

dagar i förv_äg~ Utfallet av det nya frågeinstitutet i Sverige har dock enligt vad 

utskottet erfarit inte motsvarat förväntningarna. 

Utskottet konstaterar att utnyttjandet av de två frågeinstitut landstingsordningen 

känner i viss mån begränsas av de regler som skall iakttas. Antalet enkla frågor har 

dock under senare år något ökat i antal. Utskottet konstaterar också i likhet med 

motionären g.tt den majoritetsparlamentadsm. som infördes i landstinget från och 

med år 1988 innebär att frågeinstitutets betydelse ökar. Utskottet ställer sig dock 

tveksamt till behovet av: och underlaget för en varje vecka regelbundet återkom

mande frågestund. Utvidgas landstingsmännens frågemöjligheter bör fortfarande 

krav ställas på a,tt frågorna skall inlämnas viss tid i förväg. 

2. Utökat antal medlemmar i specialutskotten(motion nr 8/1987-88) 

Antalet medl~mmar i landstingets specialutskott har under hela den tid landstinget 

arbetat varit fem. Under tiden till 1971 då kulturutskottet ännu inte var ett med 

övriga utskott jämbördigt utskott var dess medlemsantal dock tre. -Också juste

ringsutskottet, vars uppgifter skiljer sig frän övriga utskott, har alltid haft tre 

medlemmar. 

Principen om en fullständig proportionalitet mellan de i landstinget företrädda 

fraktionerna är svår att förverkliga i utskott med fem medlemmar. Den situationen 
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skulle dock lnte nämnvärt förändras om antalet utökades till exempelvis sex. Vid 

fördelningen av olika uppdrag inom landstinget har man dock av tradition strävat 

till att förverkliga proportionalitetsprincipen totalt sett. Utskottet utgår från att 

den principen kommer att följas även i framtiden och konstaterar samtidigt att 

nuvarande medlemsantal i specialutskotten om fem fär anses ändamålsenligt. Om .· 

man framdeles går in för att stora utskottets sammansättning och arbetsformer . 

delvis reformeras (se nedan) kan dock specialutskottens medlemsantal övervägas i 

samma sammanhang. 

J. Inrättande av miljöutskott (motion nr 9/1987~88) 

3.1. Utskottsväsendets utveckling 

Landstingets utskottsstruktur har under åren genomgått endast små förändringar. 

Enligt den första landstingsordningen (8/23) tillsattes blott två specialutskott, 

nämligen lagutskottet samt finans- och ekonomiutskottet med vartdera fem 

medlemmar. Landstinget hade dessutom möjlighet att vid behov tillsätta ytterliga

re utskott bestående av tre medlemmar. Landstinget tillsatte. på denna grund 

årligen från och med år 1938 på förslag av talmanskonferensen ett kulturutskott 

vars uppgift dock begränsade sig till att ge utlåtande till finans- och ekonomiut

skottet över de s.k. vederlagsmedlens fördelning. 

En ny landstingsordning gavs år 1951 (14/51). Landstinget fick härefter tre 

fullvärdiga specialutskott om fem medlemmar vardera, nämligen lagutskottet, lag

och ekonomiutskottet samt finansutskottet. Dessutom skulle ett kulturutskott om 

tre medlemmar tillsättas vid varje lagtima landsting. Reformen innebar att de 

lagstiftningsärenden som tidigare handlagts i finans- och ekonomiutskottet i 

fortsättningen remitterades till det nya lag- och ekonomiutskottet medan finans

utskottet i fortsättningen koncentrerade sig på framför allt budgetfrågorna och 

olika motioner av ekonomisk innebörd. Från och med år 19 51 torde lagstiftnings

ärenden inte ha hänskjutits till finansutskottet. Kulturutskottets ställning förblev i 

1951 års landstingsordning mera begränsad än de övriga utskottens. Kulturutskottet 

hade färre medlemmar och dess uppgift begränsades fortfarande till att avge 

utlåtanden till finansutskottet över budgeten för vederlagsmedlen och i övrigt att 

avge betänkanden i ärenden av kulturell innebörd. Den senare möjligheten synes 

dock i regel inte ha utnyttjats. 
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3.2. Nuvarande utskottsindelnlng och granskning av ärendenas fördelning 

Nuvarande utskottsindelning härrör från gällande landstingsordning från 1972 

(11/72). Sedan dess har i landstinget funnits fyra i :fråga om ställning och uppgifter 

jämbördiga specialutskott, nämligen lagutskottet, finansutskottet, lag- ·och. ekono

miutskottet samt kulturutskottet. Utskottens uppgifter anges endast kortfattat i 

landstingsordningens 35-38 §§, Den fördelning av framställningar och motioner som 

tillämpas i landstinget bygger därför till stor del på praxis. 

Vissa återkommande grupper av ärenden handläggs av de olika utskotten: 

Lagutskottet: 

* presidentframställningar (avser avvikelser från självstyrelselagen) 

* landskaps- och kommunalförvaltning 

* ·.social- och hälsovårdsärenden 

* trafik-, fordons- och väglagstif tningsärenden 

* byggnadsreglering 

* vissa miljöärenden (naturvård, vatten, fysisk planering, miljöhälsovård). 

Lag- och ekonomiutskottet: 

* skatter och avgifter 

* närings- och regionalpolitiska frågor 

· * · bostadsproduktion 

* jord- och skogsbruk, jakt och fiske 

* till näringspolitiken knutna socialpolitiska frågor (t.ex. arbetsförmedling, före

tagarsemester) 

Kulturutskottet: 

* grundskola, fackskola, högskolefrågor 

* studiesociala frågor 

* museiverksamhet, bibliotek, fri bildningsverksamhet, radio och TV 

* ungdoms- och idrottsarbete. 

Finansutskottet: 

* årsstater, långtidsbudgeter 

* e.o.anslag 

* landskapsgarantier 

* väg- och broprojekt, farleder, sjötrafik 
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>,i- vissa social- och sjukvårdspolitiska frågor. 

* tjänstekollektivavtalsfrägor (som "lönedelegation") 

Under årens lopp har ärendenas antal i landstinget vuxit. Detta gäller såväl antalet 

framställningar ·frän landskapsstyrelsen som landstingsmännens egna initiativ i 

form av lag- eller hemställningsmotioner. Som följd av samhällsutvecklingen har 

nya ärendetyper tillkommit vilka inte har en naturlig plats i existerande system, 

bl.a. de i motionen berörda miljöfrågorna. 

Utskottet har granskat de olika specialutskottens arbete under fem landstingsår, 

1983-1988, och fördelat deras betänkanden på ärendetyper så detaljerat som 

möjligt (se bilagor). I sammanställningen har skillnad inte gjorts beroende på om 

betänkandet avser en framställning från landskapsstyrelsen eller en av landstings

man väckt motion. 

Det visar sig att utskottens arbetsbörda är något ojämnt fördelad samt att vissa 

typer av ärenden handläggs i flera utskott. Ärenden med anknytning till miljön, 

social- och hälsovärdsfrågor samt sådana ärenden som kan hänföras till den 

gemensamma beteckningen "kommunikationer" har behandlats i tre olika utskott, 

lag-, lag- och ekonomi- respektive finansutskottet. Näringspolitiska frågor behand

las både i lag- och ekonomi- och finansutskottet. Finansutskottet handlägger alla 

budgetfrågor men däremot inte skattelagstiftningen. Kulturutskottets ärendesektor 

är den mest enhetliga men vissa ärenden av kulturpolitisk innebörd har även 

handlagts av lagutskottet (byggnadsskydd, utförsel av kulturföremål) respektive 

finansutskottet (forskning och utveckling). 

I motionen nr 9/1987-88 föreslås att miljöfrågorna skulle handläggas i ett särskilt 

utskott i landstinget. En svårighet härvidlag är att definiera mi1jöfrägorna. Även 

om definitionen görs mycket vidsträckt och inbegriper alla bostadsärenden, bygg

nadslagstiftning och planläggning samt miljöhälsovården kan under den undersökta 

femårsperioden inte mera än totalt ca 40 ärenden rubriceras som miljöfrågor 

(varav mera än 1/3 bostadsfrågor). Underlaget för ett särskilt miljöutskott synes 

alltså vara i minsta laget. Utskottet konstaterar att också Finlands och Sveriges 

riksdagar tillsvidare saknar särskilda miljöutskott. I Färöarnas lagting finns 

däremot ett separat miljöutskott. 

En annan ärendegrupp som ansetts sakna en specialiserad handläggning är social

och hälsovårdsfrågorna. Inte heller dessa torde vara många att ett särskilt utskott 
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skulle vara motiverat. Under arbetsåren 1983-1988 var antalet ärenden också. här 

ca 40. 

Även väg- och trafikärendena utgör en annan större helhet om ca 35 ärenden under 

den undersökta perioden. Lagstiftningsförslag och vissa motioner rörande vägtrafik, 

fordon, körkort, allmänna vägar etc. har handlagts i lagutskottet, men många 

motioner framför allt i väg- och sjötrafikfrågor liksom trafikplaner och dylika 

ärenden har hänförts till finansutskottet. I övriga nordiska parlament finns särskil

da utskott för trafik- eller kom munikationsfrägor. 

3.3. Stora utskottets ställning och uppgifter. Nuläge och utgångspunkter for 

reformer. 

Förändringar i utskottsstrukturen förutsätter enligt utskottets åsikt att också stora 

utskottets ställning beaktas. Stora utskottet har en hävdvunnen plats i finländsk 

och åländsk parlamentarisk tradition. Dess v'iktigaste uppgifter kan anses vara 

* att beakta efter specialutskottets betänkande anförda nya synpunkter, 

* att i politiskt kontroversiella ärenden utarbeta ett slutligt förslag; på. grund av 

utskottets storlek kan det bättre än specialutskotten återspegla landstingets 

politiska sammansättning, 

* att verka som en sista kontrollinstans i lagtekniskt och behörighetsmässigt 

hänseende. 

Enligt utskottets åsikt talar dessa skäl för att landstinget även i fortsättningen 

skulle tillsätta ett stora utskott. I samband med en eventuell utskottsreförm kan 

dock stora utskottets sammansättning, arbetsformer och ställning i övrigt närmare 

granskas. Också i riksdagen har förändringar dryftats beträffande dess stora 

utskott. 

En möjlig förändring vore att stora utskottets yttrande inte inbegärdes i alla 

ärenden. I stället kunde landstinget (eller en viss kvalificerad minoritet inom 

landstinget) i ett enskilt fall i samband med att första behandlingen avslutas 

besluta att begära stora utskottets yttrande. Sker inte detta, läggs specialutskot

tets betänkande till grund också för ärendets andra behandling. Sker i andra 

behandlingen ändringar i lagtexten skulle stora utskottets yttrande begäras och en 

fortsatt andra behandling därefter hållas. (Alternativt begärs yttrande frän stora 

utskottet alltid orri' specialutskottet föreslår ändringar i förhållande till framställ

ningen). 
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Förändringar i stora utskottets ställning kunde lämna utrymme för andra reformer, 

t.ex. inrättande av ett nytt utskott. Varje landstingsman (utom talmannen) kunde 

då i princip vara medlem i ett specialutskott och dessutom dubblera antingen i 

stora utskottet eller något av specialorganen inom landstinget. I en sådan reform 

bör dock samtidigt praktiska problem vägas in. 

En reform av landstingets utskottsstruktur borde enligt utskottets åsikt ha 

följande utgångspunkter: 

* att åstadkomma en så jämn arbetsfördelning som möjligt mellan de olika 

utskotten 

* att optimalt utnyttja utskottens och ledamöternas sakkunskap 

* att förenhetliga behandlingen där den hittiJls varit splittrad. 

Dessa grundläggande målsättningar kan enligt utskottet förverkligas på åtminstone 

tre olika sätt, nämligen 

a) genom en mera omfattande omstrukturering där reformer beträffande stora 

utskottets arbete läggs till grund för inrättande av ett nytt utskott, 

b) genom att bibehålla antalet specialutskott oförändrat men omfördela uppgifter 

mellan dem samtidigt som stora utskottets ställning bibehålls oförändrad, eller 

c) genom att inrätta ett nytt specialutskott i förening med viss omfördelning av 

uppgifter samtidigt som stora utskottets ställning bibehålls oförändrad. 

Inrättas ett nytt utskott kunde fördelningen t.ex. vara följande: 

lagutskott (inklusive kommunikationsfrågor) 

skatte- och näringsutskott 

social- och miljöutskott (eventuellt inklusive vägfrågor) 

kulturutskott 

finansutskott (eventuellt inklusive vissa 1agstiftningsärenden, t.ex. revision och 

finansförvaltning). 

Bibehåller man antalet specialutskott oförändrat kunde exempelvis det nuvarande 

lag- och ekonomiutskottet ombildas till antingen ett närings- och trafikutskott 

eller ett närings- och miljöutskott. Kulturutskottet kunde ombildas till ett kultur

och miljöutskott eller ett social- och kulturutskott. Skattelagstiftningen kunde 

enligt denna modell hänföras antingen till det utskott som handlägger närings-
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lagstiftning eller till finansutskottet. Oberoende av om antalet utskott utökas eller 

bibehålls oföränd11at borde man övevä.ga om finansutskottet kunde bereda åtminsto

ne vissa lagförslag med anknytning till utskottets övriga verksamhet. 

4. I motion nr 26/1989-90 väckta frågor 

Motionären förespråkar en sådan ändring av landstingsordningen att landstingsman, 

som valts till medlem av landskapsstyrelsen, inte skulle vara skyldig att lämna 

landstinget under den tid han innehar uppdrag i landskapsstyrelsen. Nuvarande 

ordning tillkom genom en ändring (19/71) av 1951 års landstingsordning och 

bibehölls då den nu gällande landstingsordningen (11/72) stiftades. Inte heller då 

omfattande ändringar av landstingsordningen genomfördes (3/88) för att åstadkom

ma en utökad par)amentarism ansågs det befogat att föreslå ändring av ifrågava

rande regel. Bestämmelsen har enligt utskottets åsikt konstaterats vara ändamåls

enlig. Medlemmar av landstinget som samtidigt är medlemmar av landskapsstyr.el .. 

sen skulle enligt utskottets åsikt inte ha möjligheter att på ett tillfredsställande 

sätt samtidigt fullgöra ett uppdrag i landstinget. 

Motionären framhåller vidare att samtliga i landstinget representerade grupper 

borde vara företrädda i talmanskonferensen. Enligt 42 § landstingsordningen bildar 

talmannen, vketalmännen samt utskottens ordförande talmanskonferensen. Dess 

medlemmar väljs således inte särskilt utan uppdrag i talmanskonferensen är en 

följd av att landstingsman valts till medlem av presidiet eller utskottsordförande. 

Utskottet finner denna sammansättning ändamålsenlig och överensstämmande med 

talmanskonferensens uppgifter. De problem som berörs i motionen angående aktuell 

information till de mindre grupperna i landstinget pör enligt utskottets åsikt lösas 

på annat sätt. 

5. Utskottets slutsatser 

Utgående från det anförda har utskottet tagit ställning till de olika motionerna var 

för sig . 

Utskottet anser det inte påkallat att nu införa en i lagmotionen nr 28/ 1988-89 

föreslagen bestämmelse om en varje vecka återkommande frågestund i landstinget. 

I samband med övriga reformer av 1andstingsarbetet kan man dock behandla även 

behovet av att komplettera bestämmelserna angående frågeinstitutet i landstin

get. 



...; 9 -

På de grunder som ovan anförts anser utskottet att något omedelbart behov inte 

finns av ett utökat antal medlemmar i specialutskotten enligt motionen nr 8/ 1987-

88. Om reformer av utskottsstrukturen senare aktualiseras, kan frågan tas upp i 

det sammanhanget. Ett oförändrat antal utskott kan ge utrymme för att höja 

medlemsantalet till sex. Däremot uppstår praktiska problem om man samtidigt 

skulle öka antalet utskott och medlemsantalet i dem. 

Utskottet konstaterar att ärendeunderlaget för ett i motionen nr 9/1987-88 

föreslaget särskilt miljöutskott synbarligen är i minsta laget och att inrättande av 

ett nytt utskott dessutom måste föregås av andra överväganden. Däremot finns det 

enligt utskottet skäl att ur ett vidare perspektiv granska utskottsstrukturen i 

landstinget. I det sammanhanget bör miljöfrågornas handläggning men också övriga 

ärendegruppers fördelning på de olika specialutskotten särskilt granskas. 

Inte heller har utskottet funnit skäl att tillstyrka de förslag som avses i motiverin

garna till motionen nr 26/ 1989-90. Däremot finner utskottet, framför allt på basen 

av vad som framkommit under behandlingen av övriga i betänkandet berörda 

motioner, skäl för talmanskonferensen att överväga hur fortsatta reformer av 

landstingets arbete kan ak~ualiseras. 

Utskottet konstaterar i sammanhanget att talmanskonferensen i januari 1986 

tillsatte en arbetsgrupp för att göra en i första hand teknisk översyn av landstings

ordningen och arbetsordningen. Arbetet inleddes med en inventering av olika 

aktuella frågeställningar. Vissa detaljfrågor granskades även mera ingående men på 

grund av andra brådskande uppdrag kom arbetet aldrig att slutföras under mandat

perioden. Utskottet konstaterar sålunda att behovet av reformer kvarstår och att 

en mängd material redan samlats, varför talmanskonferensen borde överväga att 

tillsätta en ny arbetsgrupp. Gruppens arbete borde bedrivas i nära samarbete med 

landstingsgrupperna och kunde antingen sikta på en totalreform eller på olika 

delreformer, varvid i det senare fallet utskottsstrukturen kunde prioriteras. 

Mot bakgrunden av det anförda anser utskottet att ingen av de i betänkandet 

behandlade motionerna kan tillstyrkas i föreliggande form. Utskottet utgår 

däremot från att talmanskonferensen i lämpligt sammanhang beaktar vad som 

anförts i betänkandet. 
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Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

samt 

Utskottet föreslår vidare 

Mariehamn den 4 januari 1990 

att Landstinget måtte förkasta det i 

lagmotionen nr 28/ 1988-89 ingående 

lagförslaget, 

att Landstinget måtte förkasta hem

ställningsmotionerna nr 8 och 9/1987-

88 samt 26/ 1989-90. 

att Landstinget måtte" besluta bringa 

betänkandets motivering till talmans

. konferensens kännedom. 

På lagutskottets vägnar: 

Gunnevi Nordman 

ordförande 

Lars Ingmar Johansson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Gunnevi Nordman, 

viceordföranden Jan-Erik Lindfors, ledamöterna Andersson, (delvis) Christer 

Jansson och Håkan Karlsson (delvis) samt ersättaren Häggblom och Salmen (vardera 

delvis). 
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··-----~~---· '-"-·-~-· 

Land6ting1.>å.Ji oc.h mo.UoneJt 

La.nd6- Lo.g Lo.g- oc.h ekonomi- KuUww.t- FJ.nan.6LLt- MotioneJt 
ting-0- ut6kotte,t ut6ko.tte,t -Ok.o.tte,t ölw.tte.t -1iammanlo.g.t M 
( 7. 11- f.agm hem.6.tm. fugm heml.l:tm. ··~; hem1.>tt•1, 6ino.Yl.6m he.!11.6.tm. 30-10) 

.. 

1981-82 3 5 1 9 1 9 15 4 47 

1982-83 5 5 1 5 - 1 32 14 69 

7983-84 3 13 3 10 - 11 30 13 83 

1984- 85 1 1 - 5 - 2 12 5 32 

7985-86 2 6 - 2 - 6 11 1 40 

1986-81 2 1 - 8 - 8 24 72 61 

1981-88 2 12 - 14 - 9 36 75 88 
-·· 

18 55 5 53 52 166 70 





M = ärenden med miljöanknytning 
ÅLANDS LANDSTING s social- och hälsovård = 
Kansliet /LIJ I 111. 10. 1988 K = kom~u~ikationsfrågor 

Antal betänkanden från landstingets utsk9tt fördelade enligt äPendetyp 1983 - 1988 

UTSKOTT ÄRENDE TYP 1983-811 1984-85 1985-86 1986-87 1987-88 TOTALT 

Lagutskottet: Självstyrelselagen 2 

RP-framst., dubbel beskattning 5 4 7 2 18 

RP-framst., social trygghet 2 3 7 

RP-framst., Jandsvägstrafik 

RP-framst., nordiskt samarbete 2 

RP-f'ramst. , utbildning 2 

s Arbetsavtal 

M Byggnadslagstiftning, fysisk planering 2 2 

Brand- och räddningsväsendet 2 

l'1 Byggnadsskydd 3 

lVJ Växtskydd och bekämpningsmedel 

S,M Hälsovård 2 5 

Livsmedel 2 5 

Konsumentskydd, produktsäker het 2 

Konm1unalförval tning 3 6 

Landskapsförvaltning, landstinget 3 2 4 10 

Finansförvaltning och revision 

Nordiskt samarbete 2 

Vallagstiftning 2 

Tjänstemannalagstiftning 2 4 2 8 

M Natur- och miljövård 3 2 2 5 

Lotterier och penninginsaml. 2 

s Socialvård 3 3 11 

s Rättshjälpsverksamhet 

s Jämställdhet 

K Vägtrafik och körkort 2 2 3 3 11 

K Yrkesmässig tPafik 

K l-btorfordon 2 3 

Utförsel av kulturföremål 

M Vattenfrågor' 2 2 

K ( M } Väglagstiftning 2 

Ärenden av rikslagstiftningsnatur 2 

Förvaltningsberättelsen 5 

Lagberednings programmet 4 

32 20 24 34 23 133 





llTSKOTT ÄRENDETYP 1983.;.84 1984-85 1985-86 1986-87 1987-88 TOTALT 

Lag- och ekonomiutskottet: s Arbetsförmedling, sysselsättn.främj. 
åtgärder 3 2 6 

M Bostadsproduktion och -spara'lde 3 2 3 5 3 16 

Gårdsbruk 2 2 5 4 14 

s Lantbrukar- och företagarsemester 2 

Skogsbruk 

M Jakt (inkl. viltskador) 2 

M Fiske 

M Miljöfarligt avfall, förädling av 
avfall 2 3 

Landskapsgarantier 2 

Sjöfartspolitiska frågor 2 2 

Produktionsstöd 2 4 
Näringspoli-

Transportstöd 4 
tiska frågor 

Räntestödslån 2 6 

Annat regionalpolitiskt stöd (inkl. 
näringsornbudsmän) 3 

Kommunalbeskattningen 8 8 6 6 29 

Sjörnansbeskattningen 

Skatter och Apoteksavgift 

avgHter Lotteriskatt 3 

Resandeavgift 

K Gatuunderhåll 1. 

Landskaps stöd till kommuner 

Ärenden av rikslagstiftningsnatur 3 4 

23 22 16 26 20 107 





UTSKOTT ÄRENDETYP 1983-84 1984-85 1985-86 1986-87 1987-88 TOTALT 

Kulturutskottet: Grundskolan 
-----~---

2 2 6 

Gymnasiet 2 

Fackskolor 2 2 4 4 12 

Högskoleundervisning 

Lärarutbildning och -fortbildning 

Medborgarinstitutet 2 

Yrkeskurser, sysselsättn. fr. utbildn. 2 

Yrkesvägledning 

Studiestöd och övriga studiesociala 
förmåner 3 2 7 

Studieledighet 

Studiecirkel- och kursverksamhet 

Museer, fornminnen, byggnadsskydd 2 4 

Bibliotek 2 3 

Allmänkultur och forskning 3 2 7 

Radio och TV 2 3 

Idrott 2 

Ungdomsarbete 3 

Samhällsinformation 

9 14 9 16 11 59 





t!l'SKOTT ÄRENDETYP 1983-84 1984-85 1985-86 1986-87 1987-88 TOTALT 

Finansutskottet: Ordinarie budgeten 7 7 7 7 6 34 

E.~skilda budgeten 5 3 5 3 4 20 

Långtidsbudgeten 3 

Budgetfrågor, E.o. an.slag 3 2 2 9 

finansförvaltn. Landskapsgarantiärenden 2 2 7 

Revisionsberättelsen 2 6 

Utveckling av finansieringskällor 2 

Stöd för företagsverksamhet, eo. medel 

Landskapsförvaltn., markanvändning, 
fastighetsfrågor samt anskaffnings-

2 2 5 politil< 

Finansförvaltning, budget teknil<, 
serviceutveckling 2 3 

Sjöfartspolitiska åtgärder 2 2 

Utveckling av och stöd för hälso-
s och sjukvård 2 5 

Energipolitik 

M Avfallshantering, stöd för 2 

s Socialpolitiska stödåtgärder 2 3 

Forskning och utveckling 2 

K Vägar och broar 3 6 

K Sjötrafik och farleder, hamnar och 
färjfästen 2 2 4 3 11 

M Vattentäkter 

Sjöräddningsverksamhet 

27 22 24 27 23 123 

~- Framställningar som innehåller flera lagförslag har grupperats efter "huvudlagen". 

Ärendegrupperingen av motioner kan i vissa fall medföra tolkningsproblem. 




