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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE

nr l la/ 1986-87 med anledning av landskapsstyrelsens

framställning

till

landstinget med förslag till !andskapslag angående ändring av landskapslagen om fiske i landskapet Åland.
Vid lagförslagets andra behandling har landstinget inte godkänt det förslag till
antagande av lagförslaget oförändrat som framställts i stora utskottets betänkande
nr

ll/ 1986-87,

Landstinget har härvid beslutat ånyo överlämna ärendet till stora

utskottet.
I anledning hära\' har stora utskottet behandlat ärendet och därvid konstaterat att

landstinget omfattat lagförslaget i den lydelse det har i lag- och ekonomiutskottets
betänkande nr

4/ 1986-87.

Stora utskottet, som hört t.f. lagberedningschefen Lars Karlsson, beslöt ddbli sitt
tidigare beslut.
Viceordföranden Sven-Olof Undfors vidble\' sin tidigare reservation i ärendet.
Med hänvisning till det anförda fär utskottet vördsamt föreslå
att landstinget måtte antaga det i
framställningen ingående lagförslaget
i enlighet med stora utskottets betän-

kande nr 11/1986-87.
Mariehamn den 15 januari 1987.
På stora utskottets vägnar:

Tage Boman
ordförande
Pehr KarJström
sekreterare
Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Boman, viceordföranden Sven-Olof Lindfors samt ledamöterna Berg, Gustafsson, Roy Jansson, Johansson, Nordlund, Sa.gulin, Wilhelms och Öberg.
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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE
nr 12/ 1986-87 med anledning av Jandskapsstyrelsens

framställning

till

landstinget med förslag till 1andskapslag angående ändring av 5 § landskaps1agen om bostadssparpremier.
Stora utskottet har i ärendet fått mottaga lag- och ekonomiutskottets betänkande
nr

5/ 1986-87.

Stora utskottet har behandlat ärendet och därvid beslutat omfatta det i lag- och
ekonomiutskotttets betänkande framställda förslaget. Lagen föreslås dock träda i
kraft den l maj 1987.
Med anledning härav får utskottet vördsamt föreslå

att Landstinget måtte antaga det i
frarnstäJlningen ingående lagförslaget
i enlighet med lag- och ekonomiut-

skottets förslag, dock så, att ikraftträdeJsebestämmelsen erhåller följande lydelse:

Denna lag träder i kraft den l maj 1987.
Har premie utbetalats under tiden 1 januari - 1 maj 1987 har deponenten rätt
att utfå beloppet av skillnaden mellan premien enligt denna Jag och premien enligt
tidigare gällande bestämmelser.
Marie hamn den 6 januari 1987.

På stora utskottets vägnar:
Tage Boman
ordförande
Pehr Karlström
sekreterare
Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Bornan, viceordföranden Sven-Olof Lindfors samt ledamöterna Roy Jansson, Berg, Gustafsson, Sagulin,
Johansson, Wllhelms och Öberg.

