
STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 15/1986-87 med anledning av 

I. Landskapsstyrelsens framställning 

till landstinget med förslag tiH 

1) landskapslag angående ändring av 

landskapslagen om kommuna!vägar och 

2) landskapslag angående ändring av 

landskapslagen om allmänna vägar i 

landskapet Åland samt 

Il. L tl Barbro Sundbacks lagmotion 

med förslag till 1andskapslag angående 

ändring av landskapslagen om aUmän

na vägar i landskapet Åland. 

Stora utskottet har i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande nr 4/ 1986-87 o 

Utskottet, som hört överingenjören Anders Lindholm, regionplanechefen Gunda 

Åbonde-Wickström och kommundirektören i Jomala Per Ekström, har behandlat 

ärendet och därvid beslutat omfatta det i !agutskottets betänkande framställda 

förslaget angående antagande av de i framstäJlningen ingående lagförslagen, dock 

så att lagarna föreslås träda i kraft den l maj 1987. 

Utskottet har vidare efter omröstning 6-3 beslutat omfatta lagutskottets förslag 

om förkastande av det i lagmotionen ingående lagförslaget. 

Utskottets minoritet, ledamöterna Johansson och Öberg, vilka ansett att det i 

lagmotionen ingående lagförslaget bör antagas i oförändrad form, har anmält 

avvikande åsikt. Ledamoten SaguHn har till betänkandet fogat skriftlig resen·ation. 

Med anledning härav får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga de i 

framställningen ingående lagförslagen 

i enlighet med lagutskottets betänkan

de, dock så att ikraftträdelsebestäm

melserna erhåller följande lydelse: 

Landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om kommunah;ägar. 
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Denna lag träder i kraft den l !I!§j 1987 och tillämpas första gången vid 

beviljandet av bidrag för de kostnader kommunerna orsakats av vägunderhållet år 

1986. 

A\· verkställigheten av denna lag förutsatta åtgärder får vidtas före !agens 

ikraftträdande. 

Landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om allmänna vägar i landskapet Aland. 

Denna lag träder 1 kraft den 1 maj 1987. Mandatperioden för vägnämnd som 

ti11satts före denna lags ikraftträdande fortgår till utgången av år 1987. 

Utskottet föreslår vidare 

Mariehamn den 6 januari 198~ • 

att Landstinget måtte förkasta det i 

lagmotionen nr 40/ 1985-86 ingående 

lagförslaget i enlighet med lagutskot

tets betänkande. 

På stora utskottets vägnar: 

Tage Boman 

ordförande 

Pehr Karlström 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Boman, viceordföran

den Syen-Olof Lindfors samt ledamöterna Berg, Gustafsson, Roy Jansson, Johans

son, Sagulin, \Vilhelms och Öberg. 



RESERVATION 

Undertecknad reserverar sig härmed mot utskottsmajoritetens beslut att inte 

omfottn lagmotion nr 40 om ett ohlig~itoriskt s:irnr:'ldsförfarnndc. Beslut om 

ett obligatoriskt smnriidsförfarandc har tagits i landstinget redan 1981, men 

trots att behov av ett sådant samråd kvarstår har inget lagförslag beretts. 

Min uppfattning är att sainrådsförfarandet motverkar konflikter mellan ortsbe

folkning och myndigheter. Samrådsförfarandet ger möjlighet att i ett tidigt 

skede efterhöra olika intressegruppers åsikter. 

f\1ariehamn den 7 januari 1987 

~*·"--'--'\"~ C"~ '"-"'( L,__.(_.:_ 

Inger Sagulin 


