Stor n utsk otte ts betänkande N:o l med
anle dnin g av rege ring ens genom Landshöv•
ding en 1 land skap et Åland till Lan dstin •·
get öyerlämnnde fbrs lag till land skap slag angående Ålands lnnd skap sför valt ning .

Lan dsti nget har till Stor a utsk otte ts utlå tand
e den 30 sist lidn e
j"Jni rem itte rat ~vanförmälda lagf t>rs lng jämte
Lag utsk otte t~ därö ver av,,
givna betä nkan de,
Stor a utsk otte t har genomgåt\ förenämnda lagf
örsl ag och dä~vid
under beak tand e av Lag utsk otte ts bet änkande anse
tt sig i huvudssk kunna före na sig om dett a med en del smärre ändr
inga r§§ 2, 6, 8, 12 och
33 samt tillä gg av ett tred je moment i§ 2 av§
15, vilk a vid renskråiv• /
.
.
erh llit
-ningen Lag utsk otte ts betä nkan de bor t~ai lit,
varj ämt e§ 15 1 dett a num•
mer 16, varf ör Uts kott et får för Lan dstin get
vördsamt före slå
att Lan dstin get vill e anta ga ifrå ~
gavarande lag o följa nde lyde lse:
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Landskapsnämnden,
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Likasom Lag uts~ otte t$ betä nkan de)

~
Lan tråd et ävensom leda möte rna och supp lean tern
a i land skap snäm n•
den utse s bland pers oner , S om äro valb ara till
land sting smä n och därj ärr,.
.
te ega erfa renh et p å det kommunala orilrådet, Lan tråd et ska ll
så vitt
.
möj ligt vara 1 juri disk a värv förf aren ,
Andra momentet likas om Lag utsk otte ts betä nkan
de,)

°

.. nden b"'r om möj ligt vara. så samm ansa tt,
Landskapsnam
att de åländ~
Ska näri ngar na och skol väse n de t d"r1
a före träd as.

I

§§

3~ 5.

( ,L ika so m La t k
·
·
gu s ot te ts be tän ka nd e.)

-

§ 6.

( Fö rs ta momentet lik as
om L
- tJv
ag ut sk ot tet s betänka.nde,
)
sammanträden hå lla s i Ma
riehrunns
sta d, dä r ej nämnden fö r
sk ill t fa ll an no rlu nd a.
sä rbe stä mt .

-

§ 7.

( Li ka so m La gu tsk ot tet s
be tän ka nd e.)

~

V::.d l:-. nd skapsnfuffi1a.ens
srurmari.träden sk all un de r
ord för an de ns tiJ .J. ,.
3 yr. fö ra s pr ot ok ol
l,

som jua ter n.a in fö r nämnd
en.
_§§ 9- 11 .

( Likasom Lagu-t:.skottets
fö rsl ag ,)

§_12.
År lig en å tid , som av La
nd nti ng et fa sts tä lle s, sk
all lan ds k~ ps ~
n~mnden ti ll La nd sti ng
et av giv a och bla nd de ss
medlemmar lå ta ut de la en
no gg ran n oc h de ta lje ra d
red og ör els e fö r lan ds ka pe
ts fö rv alt ni ng och e~onomiska til ls tå nd oc h
ve rk stä lli gh ete n av Lcnd
sti ng ets be slu t samt
angående sin eg en ve rks
am he t i öv rig t,
II ka p.

La ntr åd et.
§§ 13oe;b 14: ,

Likasom La gu tsk ott ets fö
rsl ag ,)
§ 15 .

La nt rå de t fö re tra"'der 1and.skapet- i .:;_ ö1 ekomm
a.nde rä tts är en a.e n
~amt äg er kä ra oc h ·sv ar
a fö r lan ds ka pe t,
§ 16 .

( Li ka so m§ l5 i La gu tsk
ott ets fö rsl ag ,)
II I ka p.

La nd sti nget s tjä ns tem än
.
§§ 17 - 25 .
{Li. Jc. ~ao m

La gu tsk ott ets fö rsl ag ,)

IV ka p.
La nd sk ap ets hu sh åll nin g.
§§

26 - 32 •

( Lil{asom La gu tsk ot tet s

fö rs la g• )

§,..33.•

Fö r gr~'R~~~~..av. Päkenakaper
na

och den ekonomiska för va ltn ing
en
uts er I/4n6.St·lrtget ·ol an d dä
rti ll läm pli ga. , inom ell er uto
.
m lan dsk ape t
1
boss.i ta pe~_son er, tre rev iso rer
~ch tre sup ple an ter för dem.
_Sed~n ett
ål' fö rli di t ,' ef ter de t de va
lda til ltr ät t sin be fat tni ng
, sk all en re ..
iso
r
och
en
su
pp
lea
nt,
och , ett er ytt erl iga re ett år,
V
.
en annan rev iso :.
.
.
och en annan sup ple an t ett er
~o ttn ing avg å. I de nvgångnas
stä lle välw
jaS va rje år ny rev iso r och rev
iäorssuppleru1it för en tid av
tre år.
( Andra.

momentet lik aso m Lo .gu tsk ott ets
bet änk and e. )
§§ 34 .. 37 .

( Lika.som La gu tsk ott ets bet änk
and e.)
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