Stora

utskottets

be-

tänk and e N:o 16 i anle dnin g av iand skp.
P~
näm nden s fram stäl lnin g med för slag om
anta gan de av lage n om fatt igv å~d en,
gi•
ven den _l jun i 192 2,
Lan dsti nge t har den 2 inne vara nde dece
mbe r för utlå tand e til l
sto ra uts kot tet rem itte rat före näm nda
fram stäl lnin g jäm te Lag utsk otte ts
betä nka nde N:o 18, i a.nl ecn ing va.~a.v
uts kot tet får vörd sam t fram hål la,
att det s 2,mma. före nat. sig om Lag u.ts
kot tets i ären det gjnr da fram stäl lnin g, doc k så -att den i § 76 mom.
l i den nya la.g en om fatt igv ård en
bes täm da tide n, enl igt vilk en ären det
fatt igv ård sreg lem ente bör före
utgå nge n av år 192 2 und ers täll as L~n
dshö vdin gen s fa.s tstä llel se, blev e
fram skju ten på ett år ell er sålu nda
, att fas tstä llel se å kom mun erna s
i lan dsk ape t Åla nd änd rade regl
eme nten bör äga rum före utgå nge n av
år 192 3.
uts kot tet får för ty vörd sam t för eslå
:
det Lan 1sti nge t vill e bes luta att
i enl igh et med Lag utsk otte ts fram stäl lnin g och med bea ktan de av Uts kot
tets förs lag till änd ring av§ 76 mom
.
1 anta ga. la.g en om fatt igv årde n, given den 1 jun i 192 2.
Mar ieha mn, den 4 dece mbe r }92 2.
på Sto ra utsk otte t~ väg nar:
Tor sten Rot hbe rg

c. w.

Matt sso n.

