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Stora utskottets betänkande n:o 2
med anledning av Regeringens genom
Landshövdingen i landskapet Åland till
Landstinget överlHm"ade förslag till
- • 11•

landskapslag angående Ålands landskaps,.

törvnltntng.

Landstinget har den 3 innevarande juli för att erhålla utlåtande rör_ande särskilda, vid andra läsningen av förenämnda lagförslag beslutna ä ndr ingar av Stora utskottets i dess betänkande n:o 1 ingående
~örslag åter remitterat detta till utskottet.
Ifrågavarande ändringar har Stora utskottet genomgått och får
i avfordrat utlåtande vördsamt framhålla följande.

Vid Landstingets förenämnda plenum har åt första momentet av§ ~

1.

givits följande ändrade lydelse:
Lantrådet kallas till sitt ämbe.t e av Landstinget, och kvarstår
han i detsamma så länge, som om landsskapsnämndens övriga ledamöter

xx

xtxi~ i följande moment är stadgat.

De motiv, som, framförts för denna ändring, äro alltför. knapphändiga för att kunna erbjuda tillräckliga skäl för densamma 1 den åsyftade riktningen. :;:iet är möjligt att bakom ändringen ligger fruktan för
a~t landskapsnämnden skulle kunna bliva ett byråkratiskt ämbetsvärk,
:in0n

stadgandet kan i sin ändrade lydelse på intet sätt erbjuda större

earantier mot en sådan eventualitet än Stora utskottets förslag, enlig~
vilket lantrådet kallas till sin post och avgår från denna, då han ej
längre åtnjuter Landstingets förtroende, även om ej tre år av hans
~andat hava förflutit, KonsekVensen av ett stadgande i den anda,Landsebär kunde dessutom bliva den, att både lantrådet
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Av samma skä l, som und er pun kt ~
fram hål_lit s, f år · uts kot tet föres lå, att § 13, som enl igt den
av Lan dst ing et vid tag na änd ring en
lyder :
Lan trå det till kom me r, uto m årl ig
av Lan dst ing et fas tst äll d lön ,
9rs ätt nin g för res a enl igt upp gjo
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I § 34- ha ord en " med bi·tra··de av s akk unn iga " inf ört s. Såd ana de•
tal jer ade bes täm me lser r öra nde rev iso rer nas arb ete , som det ifr åga varan de till äg ge t inn eba.. r, k omm a het t nat url igt att upp tag as 1 den ind
upp gör a var för u~s kot tet
str uk tion , som La. nds ting eh ska ll r
ör em
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