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Mot.nr 18/1970-71 •
Till Ålands landsting.
Under de senaste åren det fraostätt allt klarare, att de landskapslagar som reglerar landstinget och landffirapsstyrelsens verksamhet
borde grundligt revideras. En sådan revision måste anses påkollad inte)
oinst därför, att gynnsamoare förutsättningar borde skapas för ett
balanserat sanarbete mellan lan.dskapsstyrel:en och landstinget.
Det yar därffir, 1;1ed tillfredsställelse land.stinget vid denna session
J:Jottog lands ;:,,n Lyrelsens framställningar ried förslag till ny landstingsordning och ny lag om landskapsförval tningen, vilka hade färdigställts efter ett fyraårigt beredningsarbete, Visserligen framfördes i
landstingsdeba.tterna yrkanden om vissa ändringar i de båda lagförslagen,
men· i det sto ro. hela var mottagandet mycket positivt. Såeom särskilt
betydelsefullt ansågs allmänt införandet av den själV'3tyrelsepoli tiska
nämnden, vilken skulle ha till uppgift att främja samarbetet mellan
landstinget och landskapsstyrelsen i frågor som $amoanhänger med landskapets författningsenliga rättigheter. De betänkanden lagU.tskottet avgav över frffinställningarna innehöll ytterst få sakliga ändringar av betydelse, i själ7a verket färre än vad som brukar förekoLloa då så omfat- ·
tande lagförslag behandlas.
Det är därfö~ned största förvåning vi har oottagit landskapsstyrelsera meddelande att de båda lagförslagen återtagits. Framförallt gäller
detta återkallandet av förslaget till ny landstingsordning. Enligt par18.L'.lentarisk kutyo tillhör det ju Ifolkrepresentationen att avgöra, om
och när. reglerna för dess egen verksaLlhet skall förnyas. .
Vi anser dörfcr att ett initiativ frän landstingets sida nu är
påkallat och fr0L1lägger härmed en lagmotion med förslag till landstingsordning och förslag till ändring av sådana paragrafer i landskapslagen
oo landskapsförval tningen, vilka sarumanhänger med det förstnärJnda lagförslaget. Samtidigt uttalar vi förhoppningen att landskapsstyrelsen
skall finna det mö~ligt att avgiva en ny fraJ:Jställning om totalrevision
av förvaltningslagEn ännu till detta landsting, som redan nedlagt så
mycket arbete på denna.
På grund av den korta tid som stått till förfogande för detaljbehandling av lagförslagen ·sedan beslut att väcka motion fattades,
kommer i:Jöjligen nya synpunkter på vissa stadganden att i landstingsbehandlingen fraw.föras också av motionärer. I de väsentliga frågorna
och beträffande syfte·t· m~d Llotioneri är vi dock alla ense.
, Lt gyrrn::;<.:u,
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-2Vårt förslag till ny landstingsordning bygger på landskapsstyrelsens fraL:1ställning nr 15/1971 och lagutskottets betänkande nr 33/197071. På grund .härav anföres nedan detaljmotivering endast för de stadganden, vilka nu föreslås sakligt ändrade.
Landstingsordninfifill.:_
.2..J..:.. Då valbarhet kan anses innebära behörighet att mottaga landstingsoannauppdraget, har villkoret oo sai~tycke, soo ingår i vailagen,
uteslutits här. Enligt vallagens 45 § bör också en person, soo icke
uppställts soo kandidat och soo därför ännu icke givit sitt sar;:itycke,
i princip anses valbar till landstingsoan.
Bestämoelsen- att landskapsstyrelseledamot·icke saIJtidigt kan vara
landstingsman har överförts till 6 §. I övrigt överensstämLJer 2 oorn.
sakligt oed landskapsstyrelsens frausiällning. Det synes nämligen icke
möjligt att exempelvis landshövdingen, om han väljes till landstingsoan,
skulle tillträda uppdraget förrän han beviljats avsked från sitt ämbete.
1§._j. Med tanke på skärgårdens landstingsmän föreslås att fullriaktsgransknirtgen skulle ske först klockan 15.
22 §. Talnannens högtidliga försäkran har utan ändring av innehållet
onforoulerats enligt modernt språkbruk med riksdagsordningens ootsvaro.nde stadgande son förebild.
E.1J.. Genoo den nya självstyrelselagen har landshövdingens ställning
ändrats så att han icke mera har befogenhet att på eget initiativ samoankalla landstinget till urtima möte och därvid förelägga landstinget
egna fraoställningar. Lantrådet bör ej heller ha rätt att göra egna
fraIJställningar till landstinget, då ju landskapsstyrelsen har karaktären av ett kollegialt ämbetsverk. Republikens president och landskapsstyrelsen skulle sålunda vara de enda utom landstinget, som kunde väcka
initiativ där.
Lagstiftningen är i regel ett resultat av samverkan oellan landskapsstyrelsen och landstinget. Det synes därför riktigt att talwanskonferensen får uttala sig innan landskapsstyrelsen återtar en frar:iställning
soo överlämnats till landstinget;<'26 §. Tiden för in1 1iliart~'tid~· t;dVl 1 'rli&t"±1 8rl~1f :fcfreslås avsevärt förlängd.
/l•i'(I
··~·11 I · ·
Detta kan ske tack vare att lanU.stingsr1ännen visat så stor återhållsaohet vid utnyttjandet av sin initiativrätt. Beträffande heoställningsnotionerna finner vi intet skäl att bibehålla tidsbegränsningen. Ur
oånga synpunkter vore det till fördel oed sanna frihet i fråga OLl lagoch finansmotioner, särskilt som landskapsstyrelsen övvrlännar framställningar även under senare delen av en session och därvid också andra
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-3än rena anslutningsootioner kan bli påkallade.
29-34 ~§..!. De+. förkortade nru;mot pä sjä.lvstyrelsopoli tiska. ntiundon
torde vara ti llrä.clclig t upplys onde. Nfö:mdon före sllis orhli~lo. ini tia ti vrä. tt i landstinget i varigenorJ dess betydelse ökas avsevärt. Denna förändring .har nödvändiggjort oindre tillägg i 23 och 25 §§·. Då självstyrelsenäranden har raöjlighet att vid behov bringa självstyrelsepolitiska frågor unc'ler debatt i landstinget, bör på bestända tider återkomBande debatter av detta sla~ icke vara erforderliga.
22.::..33_§_§__~ För lag- och ekononiutskottet föreslås det kortare nurJnet
11 ekonorJiutskottet 11 , utan att dess uppgift härigenora skulle ändras.
Då detta utskott 1äopligen kunde bereda alla lagförslag rörande planeringen, såväl den rent ekono11iska som den ·fysiska, borde det även ha
rätt uttala sig angående anslag för planeringsverksaraheten.
Kulturutskottet fö~eslås få behörighet att bereda lagförslag rörande den förvaltningsverksamhet, soo skulle handhas av den tilltänkta
kulturavdelningen vid landskapets centrala äobetsverk. Antalet dylika
lagstiftningsärenden har under de senaste åren varit två
tre pe~
session, IJen kan under den näruaste tiden förväntas öka något, liksora
också det totala antalet lagstiftningsärenden. Under den nu pågående
sessionen har landstinget (hittills) haft att behandla 25 fraIJställningar och 7 11otioner. Av dessa 32 ärenden har 9 hänskjutits till finansutskottet. Av .de övriga har 6 varit av sådan natur att de enligt
vårt förslag kunde beredas av kulturutskottet. Sålunda skulle denna
gång ha återstått 17 ärenden för fördelning mellan lagutskottet och
ekonoi:1iutskottet.
I 35 § har jnskjuti ts ett nytt 5 mora., varigenoo utskotten skulle
uttryckligen berättigas arbeta under tid då landstinget icke är saIJlat.
Det föregående nomentet synes icke fullt entydigt oedgiva detta.
i2._i. Andra momentet har omstiliserats för att det tydligare skall
frru~gå att talmannen har rätt att väcka initiativ i utskott som han
eventuellt koorJer att tillhöra.
45 §. Redan tillämpad praxis beträffande ordningsföljden, då talDnnnen ger ordet åt landstingsraännen, föreslås bli lagfäst •
.1-1L§~:.. Då näjligheten att ställa spörsr:iål i nuvarande for1;,i icke
har tilldragit sig nfu:ilnvärt intresse, föreslås nya forrJer härför.
De egentliga spörsmålen skulle härefter avse att bringa en fråga under
debatt i landstinget. Dessu to1J skulle även spörsnål i forrJ av "enkel
fråga" kunna ställas. De sistnä.:i:mda skulle vara av saoma natur som de
muntliga spörsraålen i riksdagen.

a

-4Ett spörsoål av det förra slaget skulle naturligtvis inte heller
avse att ifrågasätta oo ~andskaps.styrelsen har landstingets förtroende,
utan endast ge landskapsstyrelsen tillfälle att inför landstinget redogöra för sina åtgärder i en bestäi:id fråga, där kritik framförts.
HärigenorJ öppnas möj.lighet till offentliga dialoger Llellan landstinget
och landskapsstyrelsen, vilket bör vara till gagn för deras inbördes
relationer och samtidigt öka ailoänhetens insyn i landskapets. angelägenheter. För närvarande är d·et }:mvudsakligen vid budgetremissen som
denna nöjlighet står till buds, cen dialogen blir därvid alltför splittrad på grund av den mängd olika frågor soc tas uppo En debatt av nyssnärant slag skulle kunna gälla Vilken förvaltningsåtgärd soc helst t.ex. på det ekononiska planet - och därIJed· i regel få en annan karaktär än de självstyrelaepolitiska debatterna.
49 §. Någon speciell procedur för behandlingen av yrkande på oisstroende mot lantrådet eller landskapsstyrelseleda.IJöterna behöver icke
föreskrivas, då själva ooröstningen ger klart besked i förtroendefrågan och noti veringen icke ·har avgörande betydelse. Naturligtvis är
det landstinget obetaget att i ärendet inbegära utlåtande av utskott.
Tidsintervallen om fyra dagar från det vederbörande avgivit förklaring
till dess landstinget skrider till ocröstning bör vara tillräcklig för
undvikande av förhastade beslut. I andra raoraentet föreslås notsvarande
tidsfrist i det fall att lantrådet begär avsked av politiska orsaker.
- I övrigt hänvisas till motiveringen för 4 § i det andra lagförslaget •
.2.iJ.. Tiden 7 dagar nellan andra och.tredje behandlingen föreslås
endast i fråga on de ärenden som nämnes i 55 § 1 oom. Övriga lagar där
kvalificerad IJajoritet stipuleras skulle vad denna tid bet~ffar behandlas i vanlig ordning.
55 §. Ur behörighetssynpunkt torde inga hinder föreligga att i landstingsordningen fastslå principen att det för vissa landstingsbeslut
skall erfordras tvåtredjedels majoritet. I lagen den 6 naj 1920 angående
bringande i verkställighet av lagen on självstyrelse för Åland ingår
ett interirJistiskt stadgande att kvalificerad oajoritet icke skall erfordras i något ärende so1il behandlas i landstinget, "intill dess genotJ
landskapslag stadgas angående landstingets organisation". Hade avsikten
varit att göra denna besttirJJ.Jelse permanent, så hade den givetvis inryckts i själv.styrelselagen.
Olika stadganden i en och saraca lag sararaanhänger ofta så med varan d•
ra, att det är svårt att särskilja dew 1 grupper, där olika majoritet
skulle vara erforderlig för ändring eller upphävande av stadgandena.

-5Vi f~reslår därför att kravet på kvalificerad oajoritet alltid skulle
gälla en lag i dess helhet. SamrJa uajori tet skulle givetvis erfordras
vid stiftande av en dylik lag. Enda undantaget i detta avseende skulle
vara den föreliggande landstingsordningen, genoo vilken själva förfarandet införes. Enligt förslaget skulle kvalificerad raajori te't kunna konraa
i fråga endast för lagar, som berör självstyrelsens konstitution.
70-72 §§. Genon att i 72 § införes ett generellt stadgande ou proportionella val i landstinget, f?reslås 70 och 71 §§ lika som i landskapsstyrelsens framställning. De följande paragraferna har ounti.tlreratso
12...&· Se motiveringen till 55 §.

Ändringen nv · förval ~;n~n.g.slagen.
1.J..:.. Lydelsen är densamma sou i landskapsstyrelsens framställning
nr 6/1971.Benö.L1nin03n landskapets centrala ämbetsverk införes här för de
i lagens 17 § nämnda avdelningarnao
~ Undantaget från valbarhet till landskapsstyrelsen synes böra
oufatta även de personer, som icke kan vara landstingsmän, ehuru de
i princip är valbara till landstingeto I övrigt överensstäomer paragrafen med 2 § i landskapsstyrelsens förslago
.lJ,a Paragrafen är identisk ned 5 § i landskapsstyrelsens förslag.
!.lo Paragrafen överensstäIJLler i huvudsak med 5 § i lagutskottets
betänkande. Dock föreslår vi att även landskapsstyrelsens ledamöter
skulle sitta på förtroende. Yrkande på misstroende not den skulle alltid gälla kollegiet i dess helhet med undantag av lantrådet.
Vi anser det inte ändamålsenligt att lantrådet, då han är tillsatt
på obestäod tid, tillerkännes rätt att officiellt ställa förtroendefråga. En sådan oöjlighet skulle nämligen i en given situation kunna
användas som påtryckningsoedel, inte bara filot landstinget, utan även
i
landskapsstyrelseno
~o Stadgandet oo landskapsstyrelsens berättelse ersätter 2 mom.
i 16 §, son föreslås upphävto Lnndskapsstyrelsens berättelse kan tänkas
ingå i en årsbok för landskapet, son även skulle innehålla redogörelse
för landstingets verksamhet, avgiven av landstingets kansli.

-6Sl ut stadgan det. Den nya lagens tillkomst bör givetvis inte inverka
på den nu sittande landskapsstyrelsens mandattid. Stadgandet innebär
även att yrkande på oiastroenae oot ledamöterna blir möjligt först
efter utgången av innevarande år •
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Med hänvisning till det öVå.n a:bförda föreslår
Lana.stinget mätte antaga. fBijande lagförslag:
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VÖrdeamt, ått

a n d s t i n g s o r d n i n g

för landskapet Åland.
I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas:
l kap.
.
Allmqnrla grunder.
1

I

Ij

I, .l
I

I
I

~·

§.

Ålands landsting repre~enterar Ålands befolkning och består av
trettio landstingsmän.
2 §.'
Landstingsman och ersättare för honom väljes på sätt i landskapslagen om landstingsval och kommunalval (vallagen) stadgas.
Landstingsmans uppdrag begynner den l november det år ordinarie
landstingsval verkställts samt fortfar under fyra är.
Har landstinget blivit upplöst och nya val förrättats, skall, så
framt ej ny upplösning av landstinget ägt rum, landstingsmana uppdrag
gälla från den dag han förklarats vald till och med den 31 oktober
det år, under vilket ordinarie val därnäst verkställas. Likväl skall,
om nyval verkställts samma år som ordinarie val skulle förrättas,
landstingsmans uppdrag gälla till och med' den 31 oktober det fjärde
året däreftero
3 §.
Landstingsmännen utses genom omedelbara, proportionella och hemliga
val. För landstingsval bildar landskapet Åland en valkrets.
.
.
Vid valen har alla röstberättigade lika rösträtt.
Ej må rösträtt utövas genom ombud.

4 §.

l

I
j

.,

Röstberättigad är envar man och kvinna, som före valäre~ fyllt tjugu år och innehar åländsk hembygdsrätt •
. Rösträtt tillkommer dock ej
1) den, som står under förmynderskap;
2) den, som för lösdriveri dömts till allmänt arbete eller tvångsarbete, ända till utgången av tredje året från det, då han frigavs från
arbetsanstalten eller tvångsarbetet; samt
3) den, som övertygats att vid landstingsval ha köpt eller sålt röst
eller gjort försök därtill eller på flera än ett ställe avgivit sin
röst eller genom våld eller hot stört valfriheten, ända till utgången
av det sjätte kalenderåret efter det, då slutlig dom gavs i saken.
5 §o
Valbar till landstingsman är envar, som är röstberättigad.

..
-2Förverkar landstingsman sin valbarhet, upphör hans landstingsmannauppdrag.
Väljes landshövdingen, lantrådet eller annan innehavare av tjänst
. eller befattning vid länsstyrelsen eller landskapets centrala ämbetsverk till landstingsman, skall vederbörande efter det valet vunnit
laga kraft begära befrielse från förenämnda tjänst eller befattning.
Förrän befrielse beviljats må han ej tillträda sitt landstingsmanna•
uppdrag.

6 §.
Utses landstingsman till tjänst eller befattning, som avses i 5 §
3 mom., skall han frånträda sitt landstingsmannauppdrag.
Landstingsman, som valts till ledamot eller ersättare i landskapsstyreJren, skall för den tid detta uppdrag varar frånträda sitt landstingsmannauppdrag, varvid ersättaren inträder i hans ställe.
Ledamot eller ersättare i landskapsstyrelsen, söm valts till landstingsman, skall avgå från landskapsstyrelsen, därest han icke enligt
2 mom. frånträder sitt landstingsmannauppdrag.
7 §.
Ej må den, som förklarats vald ~ill landstingsman, befrias från
detta uppdrag, där han ej förmår visa laga förfall eller annat skäl,
som av landstinget godkännes.
8 §.
AvliderJandstingsman eller förlorar han sin valbarhet eller avgår han på grund av laga eller av landstinget godkänt skäl eller förklaras ha ·förverkat sitt uppdrag, inträder ersättaren i hans ställe.
Har landstinget beviljat landstingsman befrielse från deltagande i
en landstingssession, inträder ersättaren i hans ställe.
Undergår lands.tingsman frihetsstraff, träder ersättaren i hans
ställe för den tiden.
Beträffande den ordning, i vilken ersättare inkallas, stadgas i
vallagen.
9 §.
Landstingsman är pliktig att i utövningen av sitt uppdrag så handla, som rätt och sanning bjuder. Han är därvid skyldig att iakttaga
lag och är icke bunden av några andra föreskrifter.
10 §.
Ej må landstingsman förvägras att inställa sig vid landsting och
fullgöra sitt uppdrago

..
11 §.
Hälctas lanc1stj_:ngoman under pågående landsting, skaJ.l dä:r.om genast

anmälas hos lnndstingets talman.
12 § .
La:nds-Gingsma.11 å·~njuter av lar1d3lcapsmedel arvode oc.b. ÖV3'.':lga m:sV.iit~·
ningar cnl:l.gt lai:Jclstingets besl u.t.
Angående la-ndsti:ngsmans pensionsskydd stadgm; genom J.ancska·pp.lng •
.13 §.
I:nfinne::: sig landsti:rgsman icke i re,tt tid till land.sting .eller
uteblir han u·iian landstingeto ·tillstånd från. sammA.nträde oc!1 hn:i: h0.n
icke haft förfaJ.l ~ som av landstinget godkänn:3 s, kan lru:idstinget döma
honom till :förlust av lana.stingsmannaa:tvode eller del däi:;-av~ La:.ldG·tingsman, som 5.cke lät it sig herav re tta, kan ait lånds+.inget förkln.~
..
1 t s:i..+t
. d re,g.
ras .h a f orver.ca
., upp
Landstingsmo.n, som undergår frihetsr-itraff, må icke för denna tiC.
uppb äre. J.an dsting sm~mna?J~rod e.
2 kap.

f'.9:;i_c! §1.~l~~B.§l.~_p.§]:j§..U ~---'!1?.1?}J5Jm!H.C3 :.-zqh ....§:.Y..fil~t1?..~E.~.•
14 §.
JJand.stinget FJ8.11lmanträder i l'fa.riehall!n, eller ö.~.r sä,:-skilda omständig,.11.eter sådan-'.; påkalj.ar, pll. ann~n ort inom l2ndskapet? som av· J.e.nds•M
ti::igets p:t'esidi1.1111 bestärrme s.
J.5 §'
, Lo:gtimo. lancl.sting samma.nkommgr till session ira:i'.'je arbets8.r den
l no7emb8r och den 1 rna:i:-s,
La.nd1:riiingets arbetsår aYslntel:l c12n sista ..,a:t>dagen i oktober~
16 §.
Ha:;: land.stinget up-:;>lösts, skHll landstinget efter nyval se.mmnn-·
komme. till lagt.:!.rna möte på första c1a,gen i den kalGndermånaa., som
begy~P.er näst efte~ 90 dagar från upplös~ingen.
A11ge :::md.e ::.D:1:lstingots upplö:~E11:ng oc:i:i förorc:lne..nc1e om nyve.l knngöres
l drm ordn:i.ng, som J. 7':1 § säges. Dä:-:jtimte mec1de1as den myndighet och
de nämnder~ på vnJ:ca förar~s·i:io.1 tande ay v-al ankommer,

17 §.

.1

J

l

l

Om sru1m1e.nkallanc1et av u::tima landsting stadgas i

för •Ålena.,

8 § självstyrelse·-

logen
Kallelse t5.J.l u:;:·tima lanci.sting offentliggö:r.es. i sådan uti lo:na.skapet
utkommano.e, t.iG.ning t irari allmännP., landstinget rörande beslut och

förfoganden kungöres.

·[Il

-4Ej må urtima landsting utsättas att börja tidigare än på ferJtonde
dagen efter kallelsens utfärdande, ej heller fortgå J.ängre än till
och med den sista helgfria dagen före den, då lagtima session vid ta.ger.
Vid urtima lands.ting må endast förekomma ärende, som föranlett
landstingets sammankallande, så ock vad med sådant ärende .står i oskiljaktigt sammanhang.
18 §.
Sista vardagen före den dag, på vilken landstinget efter val första
gången skall sammanlcomma, bör samtliga landstingsmän :klockan 15 förete sina fullmakter för den eller do~, som lan.dshövdingen förordnat att
granska fullmakterna. Vid granskning av fullmakt bör undersökas, huruvida den är utfärdad av behörig myndighet och i föreskriven form.
Alfabetisk förteckning över de befullmäktigade landstingsmännen
skall senast klockan tolv följande dag tillhandahållas landstinget.
I1andstingsman, som infinner sig efter landstingets början, ·äger
där intaga sin plats, sedan han för talmannen uppvisat godkänd fullmakt.

19 §.
Har landstingsmans fulloakt icke blivit godkänd, äger landstlnget .
rätt att pröva, huruvida han likväl på grund av densamma må inträda
i landstinget.
Göres ur.der landstinget på grund av londstingsordningen anmärkning
mot landstingsmans behörighet, ankommer dess .prövonde på landstinget,
såframt icke sar.arna anmärkning genom besvär över valet redan anförts
eller ännu kan anföras hos vederbörande myndighet.
I övrigt må fråga om giltighet av landstingsval icke vid landsting
upptagas, utom då anmärkning göres därom, att beträffande VD.let eller
därtill hörande åtgärder uppenbart brottsligt förfarande förekomnit
eller att oti:.rivelaktigt misstag vid fastställandet ·av valets utgång
ägt run. I sådant fall äger landstinget, där det tillika är tydligt,
att brottet eller misstaget kunnat utöva inverkan på utgd.ngen av valet
och ändring ej i:.ridare kan i besvärsväg vinnas, vid taga åtgö.rd till sådan rättelse, som är förenlig med bestUmmelserna i vallagen.
Den, vars behörlghet är satt i fråga, bibehåller emellertid sitt
uppdrag såsom landstingsman, intill dess han förklexats <lär till obehörig.

.

20

§.

Den dag landstinget vidtager med nytt arbetsår skall landstingsmännen klockan tolv samlas till plenume Vid detta plenum, vid vilket
ordet föres av den landstingsma.n, som är till åren äldst, väljer landstinget skilt för sig talman och två vicetalmän.

-5Därefter avgiver talmannen och vicetalmännen inför det församlade
lancEtinget, var efter annan, denna högtidliga försäkran:
"Jag N.N. försäkrar, att jag vill i utövningen av talmansbefattningen efter all min förmåga upprätthålla den rätt, som enligt grundlagarna tillkommer landskapet Ålands befolkning srunt rikets regering och
riksdag".
Meddelande om valets utgång skall ofördröjligen tillställas landshövdingen och landskapsstyrelsen.
Avlider talman eller vicetalman under arbetsåret eller avgår han
från sin befattning, skali ny talman eller vicetalman väljas.
21 §.
Landshövdingen tillkännagiver tiden för landstingets öppnande, som
skall äga rum sru~ma dag landstinget sammankommit. På utsatt tid skall
l'andstingets medleLlmar, .efter det gudstjänst :förrättats, sammankorama
i se ssionssalen, där landstinget förl<'.laras öppnat.
Landstingets avslutande sker på tid som landshövdingen tillkänna•
giver.
Vid förfall för landshövdingen gäller vad därom i 9 § självstyrelse~
lagen för Åland är stadgat.
3 kap •
.Ärendenas upptagande vid lam.stinget.
1

22 §.
Presidentens framställningar och meddelanden överlämnas till landstinget såsom i självstyrelselagen stadgas.
23 §.
Landskapsstyrelsen må överlämna framställning och meddelande till
landstinget. Framställning må efter talmanskonferensens hörande återtagas.
Landshövdingen och lantrådet är berättigade att överlämna meddelande
till landstinget.
Angående självstyrelsenä.L'.lndens initiativrätt stadgas i 29 § 3 mom.
24 §.
Angående landskapsstyrelsens berättelse gäller vad därom är stadgat
i landskapslagen om landskapsförvaltningen.
25 § •
. Landstingsman äger rätt att till landstinget överlämna raotion i den
ordning 26 § stadgar. Motion skall innefatta antingen
1) lagmotion, innehållande i lagform avfattat förslag
a) om stiftande av ny landskapslag eller om ändring, förklaring
eller upphävande av gällande landakapalag; eller
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b) cm lag~otion til1 riksdagen;
2) f'inans111ctio11, i:1ne!1.ållande förslag
a) om upptaganC.e av a.nslag .i årsstat;
b) om f:rc.L1s l:iällning om extrao:l'..'dir.ari8 anslag; eller
c) 0111 finn:nrn.:10-!.:ion t:tll ri:!redagen; eller
3) hemstäJJ..nin,zsnotion, innehållande försle,g att landstinget mätte
hos riksdagen, la11dska.psstyrelsen, talmanAkonfe:::-ensen eller självstyrelsenämnden heorri:iälla om yj.dtagande av viss åtgärd.
26 §.
f'..
.., a
· "'tl
·
· 1 anmas
..
I . 25 § oi:i...orma_
A.a mo t·1one:::- s k a 11 s.k ri:r
- :.i.gen
av f a tt a d e in
till landr:1·~j_ngo-Gs ir:-msli • Landst.:i.ngsnan är icJ:rn berättigad att väcka
la.gTnotion el lo.
, moti. on senare än klookan 12. 00 på femtonde dagen
efter det lagM.wa landsiiing j_ enlighet med 15 § sammankommi t, såframt
.icke sådan dirr-:ikt föranledes av något a7 landstinget redan fattat beGJ.u-:; eJ.J.er till J.a:nc1 stinc;et ö~rn::cläruna.d fram8tällning eller åter tagande
av sådf:!n eller ock av annan under landstinget inträffad· händelse. Härv.:i.d nä motion inlämnas sene..st klockan 12ft 00 andra dagen efter den,
d.å mot:!.ontiron ~ör anses h'.3. fått kännedom OLl händelsen.
:-i: mction bö:c jö.r:.i-:rli.l angivas de skäl, på vilka förslaget grundas.
' Ej' må ä:-cef11rlc:.1 uY oliJ.ca beskaffenhet saramanföras i en skrift.
Motlon',-må återlcallas skrif tligon av santliga underteclcnare av raotio ..
27 §.
Ute.n hinder av stad.gandena j_ 26 § må minst fyra landstingsoän väcka
notion i ärende T.öro:nde landskapets författn5.ngsenliga rättigheter.
A11gå9nde sät·i;et f0r anhängiggörande av yrkande på misst:r.oendeförkle,ring för lan trädet eller landskaps styrelsens ledamöter stadgas i
li-9 §.
28

§.

Har handläggningen.av ä~ende vid lagtiraa landsting i~ke hunnit slutfö~::as p :fox-~tsä.ttes c1ess be.handling vid följande lagtima landsting, såframt lm1ds"i:iingsval c~ raeJ.J.ankor.m:1i t.
I~ ~!:ap 0

.S :i 8J. Ys ty;::- e Is en~rJ::.1 c1 en "

- · ___ .... ,. ... -

....... s- ••.

~.

9" _ _ . . .._.....- • ...,.. _ _ _ · " - -

29

' ..... ,,

§,

Varje lagtiJ:Jc landsting skall tillsätta en nämnd (Självstyrelsentimnden) ned 1.:ppgif-'v ai;t verka såsoLl råd.givande organ i frågor rörande
landskapet8 författn:i.ngsenJ.ign. rä;i.;t~i.ghoter,

,
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'

Landstinget, londstingsutskott eller landskapsstyrelsen äger rätt
att i fråga, soo avses i 1 uom., inhämta nämndens utlåtande.
Nämnden vare ook.obetaget att i d.ylik fråga hos landstinget och
landskapsstyrelsen väcka förslag om uttalande eller åtgärd.
30

§.

Självstyrelscnär.mden består av talmannen som ordförande samt fyra
leda.nöter och två ersättare, vilka landstinget väljer inom sig. Val
av:leda.r.1öter och ersättare skall av landstinget förrättas senast
fjärde dagen efter landstingets öppnande.
Nämnden väljer inor.1 sig viceordförande. ·

31 §.

I!
1

Talmannen, eller vid förfall för honom.viceordföranden, saomankallar nämnden så ofta ärendena det fordrar. Anhåller landskapsstyrelsen
eller ninst tre av nämndens ledamöter att nämnden skall sammanträda
för viss uppgiven fråga, skall talma.nnen utan dröjsmål sammankalla
näondene
Lantrådet och ledamöterna i landskaps styrelsen, så ock särskilda
sakkunniga, må av näonden kallas till sammanträde. Beträffande skyldighet för landskapsstyrelsen och underlydande myndigheter att del•
giva tillgängliga handlingar och meddela nödiga upplysningar gäller
vad därom är stadgat i 41 § •

32 §.
Självstyrelsenäondens medlenrr~ar skall visa största varsanhet i
avseende å meddelande till andra om vad vid nämndens sammanträde fö-.
rekommit. Ifall nämnden prövar ovillkorlig tystnadsplikt vara av nöden, är samtliga närvarande därtill förbundna.

33 §.
Landskapsstyrelsen skall i början av varje landsting och senare
så ofta omständigheterna det föranleder lämna nämnden skriftlig redogörelse on de självstyrelsepolitiska frågor, som väsentligt kan
beröra landskapets författningsenliga rättigheter.
34

§.

Vad om utskott är stadgat i denna landstingsordning skall i övrigt
i tillämpliga delar gälla självstyrelsenäcnden.
5 kapo
Arendenas beredning.
35

Vid varje
öppnande för
nansutskott,
boC:Jtående .av

§.

lagtima landsting skall senast andra dagen efter dess
beredning av ärenden tillsättas ett lagutskott, ett fiett ekonomiutskott och ett kulturutskott, vart och ett
fem medlelillllar, samt ett justeringsutskott med tre med-
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l eL1L1ar. För sådan behandling av ärenden, som omförnäles i 54 §, skall
landstinget senast på tredje dagen tillsätta landstingets stora utskott,
i vilket skall inväljas tio medlelillJar.
Landstinget äger därutöver vid behov tillsätta ytterli.gare utskott
bestående av högst fem Dedlemmar_
För varje utskott tillsättes minst två ersättare.
Utskotts uppdrag varar till dess nytt val förrättats, dock ej
längre än till valperiodens utgång. Justeringsutskottet skall, oo så
erfordras, lik\täl fortsätta med sin verksat.lhet även därefter till
dess de av landstinget detsarJma anförtrodda ·uppdragen slutförts.
Utskott må, där ärendena det påkallar, sånlnlankomma jämväl under
tid då landstingssession icke pågår.
Vid urtima landsting tillsättes de utskott, vilka för.beredningen
av de i landstinget förekommande.~
ärendena erfordras.
36

§.

Lagutskottet åligger att bereda i 55 § nämnda ärenden samt övriga
lagstiftningsärenden, vilka icke hänskjutits till annat utskott.
På lagutskottet ankommer jämväl att skilja mellan landstinget och
dess talman, då talmannen vägrat upptaga väckt fråga eller framställa
omröstningsförslag eller då landstinget eljest icke åtnöjts med
talraannens förfarande, ävensoo att granska l.andskapsstyrelsens berättelse och framställa därav påkallade förslag.
37

§.

Till finansutskottet hänskjutes landskapsstyrelsens förslag till
årsstat, förslag till framställning om extraordinarie anslag, finansmotioner samt landskapets bokslut och revisorernas berättelse.
Finansutskottet äger att inhämta utlåtande av ekonomiutskottet
rörande anslagen för planeringsverksamheten och av kulturutskottet
rörande anslagen för kulturella ändamål.
38 §.
På ekonomiutskottet ankoLlDer att bereda lagförslag av huvudsakligen ekonomisk natur ävensom övriga till dess behandling hänskjutna
lagstiftningsärenden.
39

§.

På kulturutskottet ankommer att bereda de lagstiftningsärenden rö- .
rande undervisningsväsendet, forn- och kulturrainnesvärden, landskapsarkivet samt biblioteks_väsendet och den fria bildningsverksamheten,
som av landstinget hänskjutas till utskottet.
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40 §.
På justeringsutskottet ankommer att övervaka, att landstingets expeditioner överensstämmer med dess beslut.
41 §.
Utskott skall på kallelse av dess äldste medlem sammankomma senast
dagen efter det utskottet tillsatts för att under dennes ordförandeskap inom sig välja ordförande och viceordförande.
Vid förfall för utskottsmedlem träder ersättare i hans ställe.
Utskott är beslutfört om minst fyra femtedelar av dess nedlemmar är
tillstädes•
Uteblir utskottsr:iedlem utan förfall eller .särskilt tills tänd från
utskottets sammanträde, anmäla utskottet härom till landstinget, som
kan döma honom förlustig landstingsmannaarvode eller ae1 därav såsoo
i 13 § säges, samt, därest det sker oftare, förklara honom ha förverkat sitt uppdrag såsom utskottsmedlem.
Medlem, son icke omfattat utskottets beslut, är berättigad att till
utskottets betänkande foga skriftlig reservation, dock utan att betänkandet därigenom uppehålles.
Utskott må i ärende, som hänskjutits till dess behandling, .inbegära utlåtande av annat utskott eller av självstyrelsenämnden.
Landskapsstyrelsen så ock densamma underlydande myndighet, tjänsteman eller allmän inrättning skall på begäran utan dröjsmål till
utskott överlämna handlingar eller meddela ut·skott skriftliga eller
muntliga upplysningar. Kan det icke ske, skall skälet härtill givas
utskottet till känna.
42 §.
Talmannen, vicetalmännen sant utskottens ordförande bildar talmanskonferensen.
På talmanskonferensen ankommer att föreslå ändringar i landstingets
arbetsordning, att avge utlåtande rörande sådan ändring däri, vartill
landstingsman tagit initiativ, att göra förslag om bestämnelser för
val inom landstinget, att i övrigt göra nödigbefunna förslag om.landstingsarbetets ordnande samt att uppgöra förslag till instruktion och
avlöning för landstingets tjänstemän.
6 kap.
Ärendenas behandling i plennn och stora utskott~t.
43

§.

Talmannen åligger att utfärda kallelse till plenum, att därvid
.föredraga ärendena och leda överläggningarna, att framställa proposition för besluts fattande, att vidmakthålla ordning vid sammanträdena
och jämväl i övrigt vaka däröver, att sådant, som strider mot lag,
icke må komma under överläggning samt att avsluta plenum.

-10Talraannen oå icke deltaga i överläggning i plenuo men väl i omröstning och val. Han nä ej heller i plenULl föreslå något annat än
det so~ erfordras enligt landstingsordningen och arbetsordningen samt
för verkställighet av landstingets beslut.
Vid förfall för talnannen träder i hans ställe första eller, om
förfall även för denne inträtt, andra vicetalmannen.
44 §.
Landstingets förhandlingar skall äga rum på svenska språket. Förhandlingarna är offentliga, såframt ej landstinget för visst fall
annorlunda besiuter.
45 §.
Vid plenum äger varje landstingsnan, med i 47 § nä.onda undantag,
rätt att erhålla ordet i den ordnihg, vari han anmält sig. Dock kan
landstingsman, på sätt i arbetsordningen närmare föreskrives, givas
ordet i annan ordning för att presentera utslcottsbetänkande eller
motion eller för att i korthet besvara annans anförande.
Varje landstingsman äger rätt att till protokollet fritt tala och
yttra sig i alla frågor, som då handlägges, och om lagligheten av
allt, som i landstinget tilldrager sig.
Ej må någon tala, förrän ordet tilldelats honom, och icke heller
utom protokollet.
46 §.
Ingen landstingsman må tillåta sig personligen förolämpande uttryck·
eller eljest 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, nå den !felande
för det sammanträdet icke vidare yttra sig. Väckas förslag att den
landstingsman, som sålunda förgått sig, dä.rjäote må av talmannen erhålla varning eller på viss tid, ej överstigande fyra dagar, uteslutas
från landstingets sammanträden, skall beslut därom av landstinget fattas vid nästa sammanträde.
47 §.
Landshövdingen och lantrådet äger rätt att övervara landstingets
plena och deltaga i överläggningarna, men icke t besluten. Lag samma
vare beträffande ledamot av landskapsstyrelsen. Vill landshövdingen
eller lantrådet yttra sig, gives honom ordet framom andra. Pngående
replikrätt för ledamot i landskapsstyrelsen stadgas i· arbetsordningen.
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48 §.
Till landskapsstyrelsan.riktat spörsmål i angelägenhet, som faller
inom landskapsstyrelsens behörighet, må framställas för behandling i
landstinget. Sådant spörsmål skall skriftligen avfattat och av bestämt
innehåll samt undertecknat av minst fem landstingsmän avlär:lnas till
talmannen, vilken äger att överbringa detsonma till landskapsstyrelsen
saIJt föredraga det till kännedom i landstinget. Inom tio dagar efter
mottagandet av spörsmålet skall 'landskapsstyrelsen avgiva skriftligt
svar eller ock meddela att svar. icke avgives. Sedan svaret avgivits
eller meddelandet lämnats vare det landstinget obetaget att efter överläggning fatta beslut i ärendet.
Landatingsman äger ~ätt att i landstinget till lantrådet eller landskapsstyrelsen ställa enkel fråga i angelägenhet inom landskapsstyrelsens behörighet. Frågan. som bör vara kort och icke innehålla motivering
'
eller kritiskt uttalande, skall skriftligen avfattad avlämnas till talmannen, vilken äger att ofördröjligen bringa den till vederbörandes
kännedom. På tid, som bestämmes genom överenskommelse med talmannen,
avgiver lantrådet eller den ledamot landskapsst~relsen därtill utsett
muntligt eller skriftligt svar. Svaret bör vara kort, och frågeställaren
må med anledning av detsamma omedelbart framställa högst två till huvudfrågan anslutna korta tilläggsfrågor, vilka genast skall besvaras. I
ärendet må annan överläggning ej äga rum.
49 §.
Yrkande om att landstinget skall förklara, att lantrådet eller
landskapsstyrelseledamöterna saknar landstingets förtroende, bör göras
skriftligen och undertecknas av minst fem landstingsmän. Ärendet må
icke upptagas till avgörande, förrän den eller de som yrkandet avser
beretts tillfälle att senast på tredje dagen efter erhållen del därav inför landstinget avgiva förklaring. Överläggning i ärendet må icke
företagas tidigare än på fjärde dagen efter det landstinget mottagit
förklaringen. Hur minst 16 landstingsmän vid omröstning omfattat yrkandet, gäller det som landstingets beslut.
Har lantrådet av politiska orsaker anhållit om befrielse från
sitt uppdrag, företages ärendet till avgörande tidigast på fjärde
dagen efter det landstinget delgivits anhållan.
50 §.
Rör ärende någon landstingsman personligen, oå han deltaga i överJäggningen, men .ej i fattande av beslut.
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51 §.
Presidentens och landskapsstyrelsens framställningar, så ock i 25 §
omförmälda motioner må icke företagas till slutlig behandling, förrän
betänkande över dem avgivits av utskott.
52 §.
Hänskjutes ej i 51 § nämnt ärende, då det första gången förekommer
till behandling, genast enhälligt till utskott, skall det ligga på bordet till något av de närmast fÖljande sammanträdena, då sådan remiss
skall ske.
53 §.
Utskottsbetänkande skall bordläggas, då det första gången föredrages.
Vid nästa föredragning skall det, oberoende av om överläggning ägt .rti.m
eller icke, ånyo bordläggas,om minst två landstingsmän begär det. Då
ärendet tredje gången föredrages, skall det ytterligare en gång bordläggas, om landstinget så besluter.
Landstinget kan besluta att inhämta nytt betänkande av samma utskott
eller utlåtande av annat utskott eller av självstyrelsenämnden.
54 §.
Angår utskottsbetänkande antagande eller förkastande a~ lagförslag,
skall ärendet underkastas tre skilda behandlingar i landstingets plenum.
Vid första behandlingen föredrages utskottsbetänkande och lämnas åt .
landstingsmännen tillfälle att yttra sig i frågan. Sedan överläggningen
förklarats avslutad, överlämnas ärendet, utan att beslut i själva saken
fattats, till stora utskottet, som det åligger att däri avgiva yttrande
och framställa de förslag, till vilka utskottet kan finna· .anledning.
Vid andra behandling föredrages stora utskottets betänkande, varvid
landstinget, ifall betänkandet innehåller lagförslag, ingår i prövning
av lagförslaget samt fattar beslut om varje särskild punkt· däri. Hela
lagförslagets förkastande må härvid icke föreslås. Godkännes stora utskottets förslag till alla delar, förklaras andra behandlingen avslutad.
Blir stora utskottets förslag icke oförändrat godkänt, överlämnas lagförslaget, i den lydelse det genom landstingets beslut erhållit, ånyo
till stora utskottet, på vilket det ankommer att förorda sistnämnda
förslag med eller utan ändringar eller att avstyrka lagförslagets antagande. Har stora utskottet icke omfattat landstingets beslut, beslutex
landstinget om varje särskild punkt i stora utskottets förslag, varvid
landstinget antingen vidblir sitt tidigare beslut eller antager stora
utskottets förslag, vare!ter andra behandlingen förklaras avslutad.
Innehåller stora utskottets betänkande avböjande av lagförslaget,

-13kan landstinget besluta att till grund för andra behandlingen lägga
annat förslag, soE1 tidigare legat till grund för behandlingeu. I sådant
fall förfares på sätt i 3 mom. är stadgat.
Vid tredje behandlingen föredrages ärendet till slutligt avgörande,
varvid landstinget kan antingen oförändrat antaga lagförslaget sådant
det vid andra behandlingen godkänts, e~ler
ta detsaillLla. Tredje
behandlingen må äga rum tidigast andra dagen räknat från den d~g då
andra behandlingen avslutats, ell~r om ärendet gäller i 55 § 1 raom.
nfumd lagstiftning tidigast sjunde dagen från sistsagda dag.

55 §.
Landstingets bifall till eller förslag OLl ändring,· förklaring eller
upphävande ,--av självstyrelselagen
för Åland av den 28. december 1951 (5/52)
.
och lagen om utövande av lösningsrätt vid överlåtelse av fastighet i
landskapet Åland (6/52) öch till avvikelse från de~ skall vid tredje
behandlingen omfattas av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.•
I landskapslag som berör självstyrelsens konstitution raå bestämmas,
att ändring, förklaring och upphävande av samt avvikelse från lagen
skall ske i den ordning sora stadgas i 1 raom. Landskapslag, där sådan
bestämmelse införes, skall stiftas i sagda ordning.
56 §.
Vid urtima landsting upptaget ärende skall vid sa.LlLla landsting slutligen avgöras.
. 57 §.
Av landstingsman under ärendes behandling framställt förslag, som
icke har direkt sakligt saDmanhang med ärendet, må icke upptagas till
beha:n dling.
Förslag, sora landstingsman framställt och rion uvser införande i
årsstat av nytt, i landskapsstyrelsens förslag icke upptaget anslag,
beaktas endast då det väckts genom finansmotion.
58 §.
I händelse landstinget vid handläggning av finansutskottets förslag
till årsstat icke godkänt betänlcandet oförändrat, överlärllnas. ärendet
ånyo till finansutskottet, soo äger avgiva utlåtande angående de av
landstinget vid tagna ändringarnao Föreslår finansutskottet" ä'nd.ringar
1
i landstingets beslut, besluter landstinget om varje 's'§::i:-bi'c i1'dl punkt i
finansutskottets ändringsförslag.
1

1

59 §.
I ärende , . där överläggning ägt rum, må beslut icke fattas, förrä.n
landstinget efter talmanne:ns·~n~~-'ttillan ·förklarat överläggningen av. j cl ig U:-J t ·~md
slut ad.

,,

•

-1460 §,
Då fråga föreligger till avgörande, frarJ.ställer talmannen, på grund
av vad i saken föreslagits, så avfattat omröstningsförslag, att svaret
"ja" eller "nej" uttrycker landstingets beslut.
Finnes flera förslag till beslut, ställes ett såsöw motförs.lag till
ett annat, intill dess om alla så~unda röstats. De avsedda onröstningsförslageris ordalydelse och ordningsföljd bör i/ara av landstinget godkända, innan omröstn:i..ngsförslag till besvarande fraoställes. Ändring
av föreslagen ordalydelse och ordningsf<:$ljd må fÖreslås, men ny överläggning i sak må icke äga rum.
· Faller rösterna lika vid omröstning, avgör talmannens röst utom vid
val, då lotteti avgör.
Ej må omröstning tillåtas ~ärom, huruvida omröstning skall äga rtiL1.
61 §.
Den, som icke instärat i fattat beslut, äger rätt att till protokollet anmäla sin skiljaktiga raening. Dock raå sådan anmälan icke föranleda
vidare överläggning.
62 §.
Talmannen raå vägra att till handläggning upptaga väckt fråga eller
att framställa omröstningsförslag, om han finner det strida mot lag
eller beslut, sora av landstinget redan fattats. För sådan vägran bör.
talmannen anföra skäl.
Nöjes landstinget icke med taloannens åtgärd, hänskjutes ärendet
.till lagu'tskottet, vilket utan dröjsraål bör inkomna med raotiyerat avgörande, huruvida sDk:ens upptagande eller owröstningsförslags fratlställa.:nde s~ri.tler not lag eller aot av landstinget förut fattat beslut.
<
63 §.
Beslut må ej vid justering sakligt ändras.
64 §.
LandstingSJJan, som ej varit tillstädes, då beslut i något ärende·
fattats, äger rätt att därefter till protokollet anmäla, att han icke
deltagit i beslutet, men må ej fra.oställa. någon anmärkning not detsa.mraa..
7 kapo
Meddelande av landstingets beslut.
65 §.
Landstingets beslut om antagande av landskapslag insändes till republikens president av landstingets taloan, varom landshövdingen bör
underrättas. Lag samma vare beträffande beslut, vilka utgör svar på
presidentens fraLlställningar och meddelanden.
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-15Av landstinget antagna motioner, avsedda att föreläggas riksdagen,
övers~ndes till regeringen •
Har landstinget antagit förslag till frenställning oa beviljande av
extraordinarie anslag, översändes beslutet till Ålandsdelegationen.
66 §.
I 65 § owförmiilda beslut sant övriga landstingets beslut, vilkas
verkställande ankomLler på landskapsstyrelsen, skall meddelas landskapsstyrelsen genom skrivelse från landstinget.
67 §·.
'
I 65 § onföroälda hcndlingar sDlllt alla utgående skrivelser uppsättes och expedieras av landstingets kansli under uppsikt av landstingets justeringsutskott.
Ej må något beslut från landstinget expedieras, förrän det blivit
godkänt av justeringsutskottet.
Landstingets beslut underffirrives av taloannen och vicetalmännen,
medan övriga utgående expeditioner underskrives a~ talaannen·och sekreteraren.,
8 kap.
Särskilda stadganden.
68 §.
Presidentens fr0.t1ställningar och meddelanden skall såväl i plenum
som i utskott företagas till behnndling framdm andra ärenden.
69 §o
Infaller annan än i 15 § 2 mon. stadgad . ·dag på lördag eller helgdag,
gäller första vardag därefter såsom utsatt dag.
70

§.

Landstingets protokoll föres under talmannens tillsyn av· s.ekreteraren. Vid . början av varje arbetsår utser landstinget inom sig tre justeringsmän jämte nödigt antal ersättare att justera protokollet.

71 §.
Landstingets kansli står under kansliko:rJLlissionens uppsikt. Till
kanslikofilmissionen hör taloannen och vicetalmännen satlt två för varje
arbetsår valda landstingsmäno
72 §.
Val inom landstinget sker enligt proportionellt valsätt, där·två
eller flera personer skall väljas.
73 §.
Landstingets arbetsordning, bestäomelser angående proportionella
. val inom landstinget. samt instruktion för landstingets tjänstemän och
tjä.nst.eraännens avlöning äger landstinget att fastställa på förslag av
taloanskonterensen.
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§.

Landskapslagar, i 55 § omföroälda av riksdagen antagna lagar, landstingets beslut oo bifall till lag, genom vilken fördrag med frfu:lmande
raakt bringas i kraft i landskapet, samt ~vriga landstingsbeslut, såvitt
de är av allraännare betydelse, skall på åtgärd av landskapsstyrelsen
kungöras i Ålands författningssamling.
75 § •.
Denna landstingsordning träder. i kraft den 1 nove1Jber 1971. Genoc
densai:::ima upphäves landstingsordningen för landskapet Åland av den 14
mars 1951 (14/51) jfuJte senare tillkomna ändringar.
:· Denna landstingsordning må icke ändras, förklaras eller upphäva.s,
ej heller Llå avvikelse därifrån göras på annat sätt än i 55 § är stadgat.

L a n d s k a p s 1 a g

om ändring av landskapslagen angående landskapsförvaltningen i landskapet Åland.

I enlighet med Ålands landstings beslut upphäves 16 § 2 mofil. landskapslagen den 16 april 1952 angående landskapsförvaltningen i landskapet Åland (22/52) och ändras 1-4 §§ samt fogas till 10 § ett nytt
2 mom. son följer:
l

§.

J

I.

I

Landskapsförvaltningen omhänderhaves av landskapsstyrelsen, som utses I
av landstinget.
.
I
Landslcapsstyrelsen består av lantrådet såsom ordförande och sex orI
t
dinarie ledamöter ned personlig ersättare för envar av ledamöterna. En
I.
av ledamöterna skall landstinget förordna att såso:i.;.1 vicelantråd vid
I
förfall för lantrådet fullgöra dennes åligganden.
Lantrådet och landskaps styrelsen bi trä.des av ett för landskapet cent- l
I
ralt ämbetsverk, för vilket lantrådet är chef.

I

2

§.

I

Lantrådet och ledamöterna i landskapsstyrelsen utses bland personer,
[.
som är valbara till landstingsl:'.lti.n och äger erfarenhet i allnänna värv
I
samt v~lka givit sitt sEJmtycke därtill. Lantrådet bör där jämte ha ådaga- !
lagt god adoinistrativ förmåga.
I
LedarJot i landskapsstyrelsen må likväl icke vara tjänsteman eller
!·
befattningSbavaro vid länsstyrelsen eller landslcapets centrala ti.obetsverk, ej heller ann~n tjänsteman eller befattningshavare, som ~å grund

•
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av sin ställning är redovisningsskyldig inför landskapsstyrelsen.
Vad i denna lng Li.r stadgat 01:.i ledamot gäller jär.1väl ersättare för
ledru:iot, s&vida ej annorlunda föreskrives.
3 §.
Lantrådet kallas till sitt äobete av landstinget och kvårstår i detsamma så lfulge han åtnjuter landstingets förtroende. I G.obetet tillkoml!ler honom de allraänna rättigheter, som är landskapets tjänsteIJän tillförsäla'ade, so.rJt åligger honoo d~ skyldigheter, som i denna landskapslug
eller annorstädes är påbjudna.
Angående sättet för utrönando av landstingets förtroende för lantrådet. stadgas i land stingsordningen.
4 §.

Ledaraöterna i landskapsstyrelsen utses för två kalenderår.i sänder.
Ledamöterna anses befriade. från sina uppdrag, därest landstinget
på sätt i landstingsordningen. stadgas förklarat, att de icke åtnjute~
landstingets förtroende. Lag samma vare då lan trädet förkla"rats sakna
'
landstingets
förtroende eller på anhållan befriats från sitt uppdrag.
I fall soo avses i 2 raom. utses nya ledamöter för den återstående
tiden av de avgåendes uppdrag.
Avlider ordinarie ledaraot eller befrias han på anhållan från sitt
uppdrag, skall ersättaren träda i hans ställe. I sådant fall~ så ock
då ersättare avlidit eller annars avgått, skail ny ersättare utses genom fyllnadsva.l.
10 §.

Landskapsstyttil.sen skall iirligon senast i början av den session,
.
under vilken förslaget till ordinarie årsstat frrnJlägges, till landstinget avgiva berättelse över landskapets förvaltning och ekonomiska
tillstånd samt över verkställigheten av landstingets beslut.

Denna lag träder i kraft den 1 noveraber 1971.
Ledamot, som tillhör landskapsstyrelsen vid denna lags ikraftträdande, kvarstår i sitt uppdrag enligt tidigare gällande lag •.
Ma-

'

}

..

f

!

-18-

'

I

riehaIJn, den 26 raaj 1971.
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