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STORA UTSKOTTETS betänkande nr 12/197172 med anledning av Ålands landskapssty_EFamst. nr 42Ll971.
relses framställning till Ålands landsting
med förslag till landskapslag om lantbruks- och skogsnämnder och landskapslag
angående ändring av landskapslagen om enskilda skogar.
Landstinget, som i ärendet fått mottaga lag- och ekonomiutskottets
betänkande nr 3/1971-72, har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande.
Stora utskottet, som vid ärendets behandling hört lagberedningssekreteraren Sune Carlsson och landskapsagronomen Tar Mattsson, har
omfattat förslaget till landskapslag angående ändring av landskapslagen om enskilda skogar oförändrat, srunt i förslaget till landskapslag om lantbruks- och skogsnämnder beslutat föreslå följande ändringar.
1-i:._ Med beaktande av lantbruks- och skogsnämndens centrala ställning inom kommunernas näringspoli tik - den skall ju t. ex .• övertaga
kolonisationsnämndens uppgifter-är det önskvä.rt, att flertalet kommuner
tillsätter sådan, och att stadgandet i 2 mom. faktiskt förblir en undantagsregel. Ett förtydligande har i sådant avseende införts.
3 §. I 2 punkten har en felskrivning insmugit sig i det att där
nämnda utlåtanden och utredningar skall givas åt landskapets .myndigheter och kommunala myndigheter. En omstilisering föreslås. Likaså
anser utskottet berättigat att omformulera 3 punkten i överenssti::immelse med 3 § 1 mom. i förslaget till ändring av landskapslagen om enskilda skogar.
~ Utskottet anser, med hänsyn till de mindre kommunernas tänkbara svårigheter att besätta mandaten, att åtminstone ersättarnas
antal kan reduceras till erforderligt antal; kravet på personliga ersättare har i riket politisk motivering, men antalet ersättare torde här
kunna prövningsvis fastställas utan att nämndens funktion blir lidande.
~I 3 mom. bör "må ej" ersättas med "får ej".
8 §. En ornstilisering av 1 och 2 mom. har föreslagi~s.
~ En omstilisering och vissa förtydliganden har föreslagits.
10 §. En språklig otydlighet i 1 mom. har korrigerats.
Med hänvisning till vad här anförts får stora utskottet vördsamt
föreslå
att Landstinget utan ändringar måtte
antaga förslaget ti 11 landskapslag angående
ändring av landskapslagen om enskilda skogar, samt
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att landskap slag om lantbruks- och skogsnämnder måtte antagas i följande lydelse:
L a n d s k a p s 1 a g
om lantbruks- och skogsnämnder.
I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas:
1

§.

(1 mom. lika som i landskapsstyrelsens framställning).
Landskapsstyrelsen kan på synnerligen vägande skäl befria kommun
från skyldigheten att tillsätta lantbruks- och skogsnämnd. I sådant
fall omhänderhas nämndens åligganden av annan kommunal nämnd, vors
instruktion landskaps styrelsen fastställt, eller av kommunens styrelse.
2 §.
(Lika som i landskap sstyrelsen s framställning).

3

§.

På lantbruks- och skogsnänmd ankommer:
1) att främja gårdsbruket och dess binäringar;
2) att lämna handräckning srunt att avge utlåtanden och utredningar
åt landskapets filyndigheter och komnmnala myndigheter;
3) att övervaka efterlevnaden av landskill?slag_.9;_!1 __ om __~nskjJda ::;;J:i:o__gm::;
samt

4) att handha övriga uppgifter som anförtrotts nämnden.

4 §.
(Lika som i landskaps styrelsens framställning).

5

§.

Lcmtbruks- och skogsnämnd består av ordförande och minst fyra medlemmar, samt erforderligt antal ersättare.
(2 mom. likt], som i landskapsstyrelsens framställning).
6 §.

(1-2 mom. lika som landskapsstyrelsens framställning).
Till medlem får ej heller utses skogsfackman, som står i landskapsstyrelsens eller skogsvårdsförenings tjänst.

7 §.
(Lika som i landskapsstyrel sen s framställning).
8 §.
Kommun kcm anställa. en lcmtbrukssekreterare, sou har till uppgift
att bi träda lantbru.ks- och skogsnäonde:o.Befattningen kan antingen
Vara huvud- eller bisyssla. ~antbrukssekreterare får även anställas
gemens runt för två eller flera kommuner.
Lantbrukssekreterare bör :!Q_inst vara utexaminerad från lanthushållningsinsti tut eller från motsvarande tidigare lan tbruksläroans tal t.
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-3(3-4 mom. lika som i landskapsstyrelsens framställning).
9 §.
Finnes icke i kommun lantbrukssekreterare, kan kommunens fullmäktige besluta, att lantbruks- och skogsnämndens ordförande får uppb.ära
ett särskilt månatligt arvode för handhavandet av uppgifter, som
skulle å ligga lantbrnkssekreterare.
10 §.
UtgifterE..§'.l för lantbruks- och skogsnämnds verksamhet bestrides av
kommunen.
(2-4 mom. lika som i landskapsstyrelsens framställning).
11-13 §§.
(Lika som i landskapsstyrelsens framställning).
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Mariehamn, den 15 december 1971.
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Närvarande i utskottet: ordföranden B.Hag~tröm, viceordförand en
P.Söderström samt ledamöterna Berg, Bengtz (delvis), Björklund (delvis), Salmen, Sanders (delvis), Sundberg och Söderlund (delvis),Friberg
sant ersättarna Fagerl urid (del vis och . Nordlund (delvis j.

