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1981-82 Lt - Lagmot. nr 31. 

Till JUan<ls luu<lsUng. 

Då landskapsstyrelsens förslag till ordinarie årsstat föredras för remiss 

till finansutskottet, anses det secbn gmmnalt vara til Uitet för envar lan<ls

tingsman att uttala sig också om sådant som saknar egentligt samband med 

själ va årsstaten. Budgetremissen har dc1-rför utvecklats till en omfattande 

allmänpolitisk debatt, som i och för sig kan vara behövlig men som föga un

derlättar finansutskottets behandling av årsstaten. Snarare är det så att 

den utdragna debatten minskar utskottets möjligheter att framlägga sitt be

tänkande i så god tid att landstinget kan fastställa budgeten före årsskif

tet, då den ju borde träda i kraft. 

Ett mera praktiskt system vore att genom ett uttryckligt stadgande i lands

tingsordningen förlägga den allmänpolitiska debatten till vårsessionen. Vid 

remissbehandlingen av förslaget till ordinarie årsstat skulle därefter till

låtas endast sådana uttalanden som direkt berör budgetframställningen och de 

därtill anslutna finansmotionerna. Denna inskränkning torde inte kräva nå

gon lagstiftningsåtgärd, utan kan införas redan genom en strikt tolkning av 

45 § 2 mom. landstingsordningen och 35 § arbetsordningen. 

Den allmänpolitiska debatten kan väntas till betydande del beröra politiska 

åtgärder som blir aktuella under den nä1maste framtiden. Debatten borde 

därför - om talmanskonferensen finner det lämpligt - kunna kombinerns med 

remissbehandlingen av femårsplanen för landskapets hushållning. 

I en skild lagmotion föreslår vi att iandskapsstyrelsen årligen skall i meddelande 

till landstinget presentera ett lagberedningsprogram för ett år framåt. Även 

remissbehandlingen av detta program bör lämpligen kunna samordnas med elen 

allmänpolitiska debatten. 

Sedan debatten avslutats remitteras - sannolikt - fcm{irsp1ancn ti 11 fjnans

utskottet och lagberedningsprogrammct till lagutskottet. I fortsättningen 

kommer alltså de båda ärendena att behandlas skilt för sig. 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi vördsamt att Landstinget 

måtte antaga följande lagförslag. 

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

om ändring av lanclstingsorclningen för landskapet Aland. 

I enlighet med landstingets beslut, tillkommet i den ordning 55 § lands-
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tingsordningen föreskriver, _fogas til 1 Lmdstingsordningen för landskapet 

Aland av den 2 februari 1972 (11/72) en ny 23a § som följer: 

23a §. 

Vid den landstingssession som börjar den 1 mars ska1l på tid som talrnans

konferensen bestämmer anordnas en allmänpolitisk debatt, där landstingsrnännen 

har rätt att beröra alla frågor som kan anses vara av betydelse för landskapet. 

Debatten kan samordnas med remissbehandlingen av den plan för landskapets hus

hållning som skall framläggas enligt 4 § 2 mom. landskapslagen om landskapets 

finansförvaltning ( 43/71) och med remissbehandlingen av det lagberedningspro

gram som avses i 2 § 2 rnorn. landskapslagen om lagberedningen (13/72). 

Marichamn den 10 mars 1982. 
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Lolof ~~ansson 


