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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 20/ 1988-89 med anledning av land

skapsstyrelsens framställning till land

stinget med förslag till 

1) landskapslag om allmän landskaps

andel och allmänt finansieringsunder

stöd till kommuner, 

2) landskapslag om landskapsunderstöd 

för främjande av näringar i kommu-

nerna, 

3) landskapslag angående ändring av 

landskapslagen om lantbruks- och 

skogsnämnder, 

4) landskapslag om ändring av bygg

nadslagen för landskapet Åland, 

5) landskapslag angående ändring av 37 

och 38 §§ landskapslagen om brand

och räddningsväsendet, 

6) landskapslag angående ändring av 

landskapslagen om 1andskapsandel för 

underhållskostnader för gator, samt 

7) landskapslag angående ändring av 

5 § landskapslagen om fysisk och eko

nomisk planering. 

Stora utskottet har i ärendet mottagit lagutskottets betänkande nr 13/ 1988-89. 

Utskottet, som hört lantrådet Sune Eriksson och lagberedningssekreteraren Olle 

Ekström, har behandlat ärendet och får härmed anföra följande. 

Utskottet har erfarit att avsikten inte varit att särbehandla stad och landskommun 

i 127 § landskapslagen om ändring av byggnadslagen för landskapet Åland. 

Bestämmelsen har därför ändrats att gälla samtliga kommuner. 

I övrigt har utskottet omfattat de i lagutskottets betänkande framställda förslagen, 

dock så att ikraftträdelsen av landskapslagen om landskapsunderstöd för främjande 

av näringar i kommunerna och J.andskapslagen angående ändring av landskapslagen 

om lantbruks- och skogsnämnder föreslås framflyttade. 
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Med anledning härav får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget mätte antaga de i 

framställningen ingående första, fem

te~ sjätte och sjunde lagförslagen i 

enlighet med lagutskottets förslag 

samt att Landstinget måtte antaga de 

framställningen ingående andra, 

tredje och fjärde lagförslagen i följan

de lydelser: 

Landskapslag 

om landskapsunderstöd för främjande av näringar i kommunerna 

(Ingressen lika som i framställningen). 

1-2 §§ 

(Lika som i framställningen). 

3 § 

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1989, varvid Iandskapslagen den 24 juli 

197 5 om landskapsstöd för avlönande av kommunala näringsombudsmän (34/7 5) 

upphävs. Bestämmelserna i 2 § tillämpas dock från den 1 januari 1989 i stället för 

motsvarande bestämmelser i den upphävda lagen. 

Landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om lantbruks- och skogsnämnder 

(Ingressen lika som i lagutskottets betänkande). 

1 § 

(Lika som i lagutskottets betänkande). 
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8 och 10 §§ 

(Lika som i framställningen). 

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1989. Bestämmelserna i 10 § 2 mom. 

tillämpas dock från den 1 januari 1989. 

Landskapslag 

angående ändring av byggnadslagen för landskapet Åland 

(Ingressen lika som i framställningen). 

106 § 

(Lika som i framställningen). 

127 § 

Kommun beviljas landskapsandel för kostnader i anledning av byggnadsrå.dgiv

ning och byggnadstillsyn i enlighet med landskapslagen om allmän landskapsandel 

och allmänt finansieringsunderstöd till kommuner ( I ). 

(Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i lagutskottets betänkande). 

Mariehamn den 29 mars 1989 

På stora utskottets vägnar: 

Pekka Tuominen 
ordförande 

Pehr Karlström 
sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Tuorninen, viceordfö
randen Roger Jansson, ledamöterna Holmqvist, Olofsson, Sundberg och Wilhelms 
samt ersättarna Hedman-Jaakkola, Salmen och Öberg. 


