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Till Ålands landsting. 

Landstingsordningens 51 § 2 mom. ger möjlighet för landskapsstyrelsen 

att genom meddelande till landstinget inhämta landstingets förhands
besked rörande "planerad framställning till landstinget eller angående 

riktlinjer, som landskapsstyrelsen avser att följa i förvaltningen". 

Denna möjlighet har utnyttjats åtskilliga gånger och visat sig leda 

till en nyttig dialog mellan landstinget och landskapsstyrelsen. 

Nämnda lagnnn infördes i landstingsordningen på initiativ av stora 

utskottet, alltså i ett sent skede av beredningsprocessen. Härvid 

erhöll det en utformning som synes ge rum för olika tolkningar. Det 

meddelande rörande program för självstyrelselagsrevisionen som land
skapsstyrelsen överlämnade hösten 1978 genomgick sålunda i det dåva

rande landstinget endas~ en behandling, ehuru meddelanden som gäller 
lagstiftningsärenden nonnalt bör genomgå även en andra.behandling, 

sedan utlåtande inbegärts även av stora utskottet. 

Av motiveringen till 51 § 2 mom. framgår dock inte att lagstiftaren 

avsåg att fastställa särskilda regler för behandlingen av ett med

delande rörande lagstiftningsinitiativ som landskapsstyrelsen ämnar 

väcka hos regeringen. Men i motiveringen betonas att endast ärenden 
av stor bärvidd bör bli föremål för sådan extraordinär behandling som 

lagrummet möjliggör. 

När det gäller ett så viktigt ärende som utformningen av en ny själv

styrelselag, är det helt naturligt att ett meddelande från landskaps

styrelsen bör undergå möjligast grundlig behandling i landstinget. 

Härigenom får landskapsstyrelsen klara besked om vilka riktlinjer som 

bör följas i det fortsatta revisionsarbetet. Vi undertecknade anser 
därför att 51 § 2 mom. landstingsordningen bör förtydligas så, att lag

rummet uttryckligen föreskriver samma procedur oberoende av om av

sikten är att den planerade lagstiftningen skall komma till stånd på 

grund av en framställning till landstinget eller en hemställan hos 

regeringen. 

Med hänvisning till det ovan anförda får vi vördsamt föreslå att Lands

tinget måtte antaga följande lagförslag: 
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angående ändring av 51 § landstingsordningen för landskapet Åland. 

I enlighet med landstingets beslut, tillkommet i den ordning 55 § 

landstingsordningen föreskriver, ändras 51 § 2 mom. landstingsordningen 

för landskapet Åland av den 2 februari 1972 (11/72) såsom följer: 

51 §. 

Har landskapsstyrelsen överlämnat meddelande rörande planerad fram

ställning till landstinget eller hemställan hos regeringen eller angåen

de riktlinjer, som landskapsstyrelsen avser att följa i förvaltningen, 

kan landstinget, därest ärendet prövas vara av synnerlig vikt, hänskjuta 

detsamma till utskott, som äger att uppgöra förslag till yttrande i ären
det. Gäller meddelandet lagstiftningsinitiativ skall utlåtande över ut
skottsbetänkandet inbegäras av stora utskottet. I detta fall tillämpas 

bestärrnnelserna i 54 § sålunda, att ärendet undergår endast två behand

lingar och avgöres vid den andra av dessa. 
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