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Till Ålands landsting 

I föreliggande lagmotion ingår förslag till ändring av 46 § landstingsordning<m. 

Förslaget innebär att den tid under vilken en landstingsman kan uteslutas från 

landstingsarbetet på grund av disciplinära förseelser skulle förlängas från fyra till 

fjorton dagar. Motionen grundar sig på förberedande diskussioner i landstingets 

ta!manskonforens. 

Den tid för vilken landstingsman, som yttrat sig eller uppträtt i strid mot god 

ordning, kan avstängas från landstingsarbetet utgör för närvarande högst fyra 

dagar. Enligt vår åsikt borde denna tid förlängas till att omfatta högst fjorton 

dagar. Härigenom uppnås dels att avstängningen, när den är av behovet påkallad, 

ger tillräcklig ef fckt, dels att tiden för avstängningen bättre kan ställas i relation 

till det klandervärda yttrandets eller uppträdandets karaktär. Med tanke på den 

särskilda ställning en landstingsman intar i kraft av sitt av väljarna givna mandat, 

har vi inte ansett en längre tid än fjorton dagar ändamålsenlig. Bedöms det som 

oundgängligen påkallat kan dock avstängningen upprepas. 

Möjlighet till avstängning för en tid om fjorton dagar finns i motsvarande fall bl.a. 

i riksdagen och i det danska folketinget. 

Paragrafen föreslås samtidigt preciserad i vissa detaljer. I 1 mom. skulle klarare än 

hittills anges att ett klandervärt uppträdande, som kan leda till konsekvenser för 

berörd landstingsman, kan förekomma såväl i plenum som i det övriga landstings

arbetet och kan innefatta både olämpliga uttryckssätt och ett hand!ingssätt som 

strider mot god ordning. 

Vidare föreslås att beslut om varning eller uteslutning skall fattas vid något av de 

närmast följande sammanträdena. Enligt gällande bestämmelser skall beslutet 

fattas vid nästa sammanträde, vilket kan medföra att tillräcldig tid för utredning 

inte alltid finns. Behandlingen av ärenden av förevarande typ får dock inte 

oskäligcn fördröjas. 

Formerna för hur förslag om tilldelande av varning ellc>r om uteslutning från 

landstingsarbetct skall väckas behöver enligt vår mening inte regleras närmare. 

Det bör vara envar landstingsman obetaget att utan särskilda formkrav vända sig 

till talmannen eller medlem av talmanskonforcnsen i en dylik fråga. Initiativ kan 
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äve'!n väckas inom talmanskonforcnsens krets. Det förslag talmannen förelägger 

landstinget för beslut bör, enligt praxis i motsvarande ärenden, grunda sig på 

bNedning i talmanskonforcnsen. 

Med hänvisning till det anförda föreslår vi vördsamt 

att Landstinget måttc antaga följande 

lagförslag 

Landskapslag 

angående ändring av 46 § landstingsordningcn för landskapet Åland 

I <>nlighct med landstingets beslut, tillkommet i den ordning 55 § landstingsord

ningen föreskriver, ändras 46 § landstingsordningcn den 2 fobruari 1972 för 

landskapet Åland (11/72) som följcr: 

46 § 

Landstingsman får inte vid utövandet av sitt uppdrag använda personligen 

förolämpande uttryck C'!lcr i övrigt i ord eller handling uppträda på sätt som strider 

mot god ordning. Sker det under pågående plenum och rättar d<'n fcland<> sig inte av 

talmannens erinran, äger talmannen fråntaga honom ordet och förvägra honom 

rätten att yttra sig för resten av sammanträdet. 

Väcks förslag om att landstingsman, som förgått sig på sätt som avses i 1 mom., 

skall av talmannen crhål1a varning eller på viss tid, som inte får överstiga fjorton 

dagar, uteslutas från landstingsarbetet, skall beslut om detta fattas av landstinget 

vid något av de närmast följande sammanträdena. 

Denna lag träder i kraft den 1989. 
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46 §. 
Landstingsman får icke använda per

sonligen förolämpande uttryck eller el
jest uppträda på ett mot god ordning 
stridande sätt. Sker det och låter den 
felande icke sig rätta av talmannens 
föreställning, äger talmannen fråntaga 
honom ordet. Har sådant ägt rum, får 
den felande för det sammanträdet icke 
vidare yttra sig. Väckes förslag att den 
landstingsman, som sålunda förgått sig, 
därjämte bör av talmannen erhålla var
ning eller på viss tid, ej överstigande 
fyra dagar, uteslutas från landstingets 
sammanträden, skall beslut därom av 
landstinget fattas vid nästa samman
träde. 

Ordnings
föreskrifter 

Varning 

Finlands riksdag ---i> 

Gällande landstingsordning 

58 §. 
Riksdagsman bör iakttaga ett allvarligt och 

värdigt uppträdande; ingen tillåte sig föroläm
pande, spefulla eller eljest opassande uttryck 
om regeringen eller enskilda personer. Bryter 
någon häremot, äge talmannen kalla honom till 
ordningen samt, i fall han därav ej låter sig 
rätta, betaga honom ordet. I övrigt ankomme å 
riksdagens prövning, huruvida riksdagsman, som 
förbrutit sig mot ordningen, bör erhålla före
ställning och varning av talmannen, eller på 
viss tid, ej överstigande två veckor, uteslutas 
från riksdagens sammanttäclen, eller vid dom
stol åtalas, eller om saken bor förfalla. 

12 § Ingen fi\r vid sammanträde ut1ala sig otillbörligt um annan eller 
begagna personligen förolämpande ull ryck eller i övrigt i ord eller handling 
uppträda på sätt som strider mot god ordning. Den som har ordet skall 
begränsa sitt anförande till det ämne som behandlas. 

ltt-sveriges riksdag 
I 

Bryter någon mot vad som föreskrives i första stycket och rättar han sig 
ej efter talmannens erinran, får talmannen taga från honom ordet för 
pågående överläggning. 

Danmarks folketing ~1.) 

§ 29 

Stk. I. Hvis el medlem taler i lrengere tid end 
den tilladte, kan formanden fratage den pågrelden
de ordet efter en gang at have gjort opmrerksom 
på, at tiden er udlobet. I så fald kan vedkommen
de ikke på ny få ordet i samme sag. 

Stk. 2. Finder formanden et medlems ytringer 
utilborlige, kan den pågreldende kaldes til orden. ' 
Hvis medlemmet ikke retter sig efter formandens 
påtale, kan formanden fratage den pågreldende 
ordet. Formanden kan derefter nregte medlemmet 
ordet på ny i samme mode. Udvalget for forret
ningsordenen kan derhos beslutte, at et medlem, 
der har vreret kaldt til orden, udelukkes fra tingets 

moder i indtil 14 modedage. Det pågreldende med
lem kan, så lrenge udelukkelsen varer, heller ikke 
deltage i udvalgsmoder. 

. Stk. 3. De i stk. 2 nrevnte forholdsregler flnder 
tilsvarende anvendelse, hvis formanden finder et 
medlems skriftlige ytringer i forslag, betrenkninger 
m.v. utilborlige, samt hvis et medlem på anden 
måde gor sig skyldig i grov ordenskrrenkelse. 

Stk. 4. Dersom et medlem undlader at rette sig 
efter formanden, efter at denne har frataget den 
pågreldende ordet, eller dersom almindelig uorden 
opstår, påhviler det formanden at udsrette modet 
eller om nodvendigt at hreve det. 




