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U1'SKOITETS SYNPUNKTER 

Detaljmotivedng 

nr 5 
Lu nr 5 
Fl· nr 8 

Landskaps/ag om Ålands statistik- och utredningsbyrå 

6 §: Utskottet anser att det med hänsyn till byråns ställning och uppgifter kan vara 
motiverat att utnämna chefen för byrån för begränsad tid. Utskottet har därför till 
lagrummet fogat en bestämmelse som möjliggör detta. 

Landskapslag angående ändring av landskaps/agen om fysisk och ekonomisk planering 

6 §: Utskottet har efter omröstning (8-2) omfattat lagutskottets förslag. Beslutet har 
biträtts av ordföranden Häggblorn, viceordföranden Salmen, ledamöterna Björling, 
Englund, Holmberg, Roger Jansson och Lund samt ersättaren Gunnar Lundberg. 

ÄRENDETS BEHANDLING 

Lagtinget har den 13 januari 1993 inbegärt stora utskottets yttrande i ärendet. 

Till betänkandet har fogats två reservationer, en av ordföranden Häggblom, ledamoten 
Erland och ersättaren Sune Eriksson samt en av ledamoten Erland och ersättaren Sune 
Eriksson. 

I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Häggblom, viceordföranden 
Salmen, ledamöterna Björling, Englund, Erland, Holmberg, Roger Jansson och Lund 
samt ersättarna Sune Eriksson och Gunnar Lundberg. 

UTSKOITETS FÖRSLAG 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att lagtinget antar de i framställ
ningen ingående lagförslagen i enlig
het med lagutskottets förslag, dock 
så att 6 § 1 mom. i Iandskapslagen 
om Ålands statistik- och utrednings
byrå erhåller följande lydelse: 



RESERVATION 

Vi reserverar oss mot stora utskottets betänkande och anser, 
med hänvisning till ltm Sune Erikssons och Leo Sjöstrands 
reservation till lagutskottets betänkande, att i betänkandet 
bör intas en kläm med följande lydelse. 

7993 

Lagtinget hemställer om att 
landskapsstyrelsen snarast utreder 
hur den övergripande fysiska 
planeringen skall skötas och 
förverkligas och inkommer med 
nödiga lagstiftningsf örslag inom 
området. 
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6 § 
Chefen för byrån utnämns av landskapsstyrelsen. Utnänmingen kan ske för viss tid. 

Vid förhinder för chefen förordnar landskapsstyrelsen en ställföreträdare. Övriga tjänster 
besätts samt tillfällig personal och personal i arbetsavtalsförhållande anställs av 
direktionen, om inte detta i arbetsordningen har uppdragits åt chefen för byrån. 

Mruiehamn den 15 januari 1993 

På stora utskottets vägnar: 

Ordförande Bert Häggblom 

Sekreterare Pehr Karlström 



RESERVATION 

Vi reserverar oss mot stora utskottets betänkande och anser, 
med hänvisning till ltm Sune Erikssons och Leo Sjöstrands 
reservation till lagutskottets betänkande, att första meningen 
i 6 § i landskaps lagen om fysisk planering bör få följ ande 
lydelse. 
Planeringsrådet §kall. för ett år i sänder uppgöra ett 
detaljerat verksamhetsprogram och ett kostnadsförslag vilka 
tillställs landskapsstyrelsen och kommunerna. 


