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Till Ålands landsting. 

Enligt Ålands landstings första landstingsordning av den 7 maj 

1923, 5 § var icke ledamot av Landskapsnämnden valbar till lands

tingsman. I den nu gällande laildstingsordningen är detta stadgande 

icke medtaget i 7 §, vari stadgas om vilka tjänsteinnehavare som icke 

kunna inneha landstingsmannauppdrag. Motivet för denna ändring torde 

ha varit att inom riksförvaltningen regeringens ledamöter, min:Btrar

na, även tillåtas innaha sina ev. mandat som riksdagsmän samtidigt 

som de sitta i regeringen. 
Vi, undertecknade motionärer anse emellertid det nu gällande sys

temet mindre ändamålsenligt, bl.a. därför att landstingsman som 

samtidigt tillhör landskapsstyrelsen redan i ett tidigare stadium 

tagit ställning i de flesta frå gor som komma upp till behandling i 

landstinget och förty har sin handlingsfrihet mer eller mindre be

skuren vid ärendenas handläggning i landstinget. Dessutom har lands

tingsman, som samtidigt tillhör landskapsstyrelsen av flera skäl 

knappt möjlighet att tillhöra tingets utskott, vilken omständighet 

kan försvåra utseende av medlemmar i de olika utskotten. 

Av ovannämnda anledningar föreslå vi därför att gällande lands:.;.. 

tingsordnings 7 § kompletteras med ett andra moment vari stadgas 

att i fall landstingsman är ellerutses till ledamot eller ersättare 

av landskapsstyrelsen, skulle hans plats i landstinget överföras på 
hans suppleant så länge uppdraget i -i'and~k-ap 'sstyrelsen varar. 

För uppnående av konformitet med detta ändringsförslag föreslås 

samtidigt att i landstingsordningen 43 § 1 mom., tredje meningen 

strykes, citeras: "Är han tillika landstingsman, må honom icke för

vägras att deltaga i beslut'~ 

Med hänvisning till ovan anförda motivering föreslå vi vördsamt 

att Landstinget måtte antaga följande ändring av landstingsordningen 
för landskapet Åland: 

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

angående ändring av landstingsordningen för landskapet Åland. 

l enlighet med Ålands landstings beslut ändras 43 § 1 mom. i 

landstingsordningen för landskapet Åland den 14 mars 1951 (14/51) 
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062 samt fogas till 7 § ett nytt moment som följer: 

7 §. 

Är landstingsman ledamot eller ersättare i landskapssty 

ler. utses han härtill under sin mandattid må han icke härj 

sitt landstingsmannauppdrag, utan skall för honom under de 

fattningen vid landskapssi{Y'relsen varar, ersättare inkall2 

den ordning i vallagen stadgas. 

43 §. 
Landshövdingen och lantrådet äga rätt att övervara lanc 

plena och deltaga i överläggningarna, men icke i besluten. 

vare beträffande ledamot av landskapsstyrelsen, vill någor 

ovannämnde yttra sig, gives honom ordet framom andra. 

Mari ehamn, den 6 november 1970. 
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Mot.nr.3/1979-71. med anledning av landstingsmannen Olof M. 
Jansson m. fl: s lagmotion angående komplet
tering av 7 § och ändring av 43 § 1 mom. 
i landstingsordningen för landskapet Ålend 

av den 14 mars 1951. 
Med anledning av ovannämnda lag111otion, varöver Landstinget inbegärt 

utskottets utlåtande 1 får utskottet vördsamt anföra följande: 
Frågan om en ledamot av landstinget samtidigt skall få vara ledamot 

av landskapsstyrelsen är föremål för behandling i den kommitte, som 
för närvarande bereder vissa ändringar i landstingscirdningen. Ehuru 
kommitten ännu icke tagit slutlig ställning till denna fråga, är kom
""litten böjd för att sådant dubbelt medlemskap icke skulle tillåtas. 
~kulle landstingsman bli vald till medlem i lsndskapsstyrelsen, borde 
han därför frånträda sitt landstingsmannauppdrag och hans ersättare in-
träda i hans ställe för den tid han är medlem i landskapsstyrelsen. 

Motionärernas uppfattning överensstämmer med kommittens men går 
såtillvida utöver kommittens nuvarrn1de ståndpunkt, att också ersättare 
i landskapsstyrelsen skulle vara skyldig att frånträda lrlndstingsmanna
uppdraget. Utskottet har omfattat motionen på de grunder som anföras i 
motJveringen. Ehuru kommitten räknar med att kunna slutföra sitt uppdrag 
så tidigt 1 att förslaget om ändring av landstingsordningen skulle kunna 
föreläggas Landstingets vintersessj_on? har utskottet ansett att denna 
ändring borde genomföras redan nu. Därigenom blir det möjligt att redan 
inför förberedelserna för 1971 års landstingsval beakta lagändringen 1 

,om givetvis likväl har sin största betydelse inför valet av landskaps
styrelse för perioden 1972-1973. 

En niinoritet inom ·utskottet (två medlemmar) ansåg att Landstinget 
icke borde föregripa den utredning, som lagberedningskommitten utför? 

1 och som måhända kan medföra ett i viss mån avvikande ställningstagande. 
Enligt minoritetens åsikt hade det s.ktuella förslaget kunnat upptagas 
t.±·11 behandling under vintersessionen 197l 1 i samband med övriga änd
ringar i landstingsordningen eller/ fristående från dem på grund av en 
då ingiven lagmotion, varför minoriteten endast velat omfatta en hem
s tällningskläm om en framställning om lagändring i denna fråga. 

På grund av det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå, 
att Landstinget måtte antaga nedanståen-

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

angående ändring av landstingsordningen för landskapet Åland. 
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I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 43 § 1 mom. lands
tingsordningen för landskapet Åla,nc1 den 14 mars 1951 (14/51) samt fogas 
vid 7 § ett nytt 2 mom. såsom följer: 

7 §. 

Annan medlem av landskapsstyrelsen samt ersätta+e i landskapsstyrel
sen skall för den tid detta uppdrag varar frånträda sitt landstingsman
nauppdrag. Utsedd ersättare skall för samma tid inträda i landstinget 

i hans ställe. 

43 §. 
Landshövdingen och lantrådet äga rätt att övervara landstingets ple

na och deltaga i överläggningarna, men icke i besluten. Lag samma vare 
Jeträffande ledamot i landskapsstyrelsen. Vill någon av de ovan nämnda 
yttra sig, gives honom ordet framom andra. 

Denna lag träder i kraft den 1 anuari 1972. 

Mariehamn, den 17 

Närvarande i utskottet: ordförB.nden Dahlman, viceordföranden Persson 
samt ledamöterna Curt Carlsson 1 Sund blom och Östling. 
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Mot. nr 3/1970-71. 
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STORA UTSKOTTETS betänkande nr 14/1970-

71 med anledning av landstingsmannen Olof 
M. Jansson m.fl:s lagmotion angående 
komplettering av 7 § och ändring av 43 § 

1 mom. i landstingsordningen för landska
pet Åland av den 14 mars 1951. 

Landstinge~ som i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande 
nr 8/1970-71,har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande. 

Efter behandling av ärendet har stora utskottet beslutat omfatta 
det i lagutskottets ovannämnda betänkande framställda förslaget i 

övrigt oförändrat, förutom att i 7 § 2 mom. ingående uttrycket Hmed
lem av landskapsstyrelsenn ersatts med n1ed2mot av landskapsstyrel
sen11 i enlighet med den j_ landstingsordningen använda terminologin. 
Ledamoten Sven Lemberg har ansett att motionen borde =örkastas så
som obefogad. 

Med hänvisning till det ovan anförda får stora utskottet förty 
vördsamt föreslå 

att Landstinget mätte antaga det i 
lagmotj_onen nr 3/ 1970--71 ingående lagför
slaget i enlighet med lagutsko~tets betän
kande likväl sålunda 8tt 7 § 2 mom. er
håller följande lydelse: 
7 §. 

Annan ledamot av landskapsstyrelsen samt ersättare i landskapssty
relsen skall för den tid detta uppdrag varar frånträda sitt lands
tingsmannauppdrag. Utsedd ersättare skall för samma tid inträda i 
landstinget i hans ställe. 

Mariehamn den 9 december 1970. 

På sto:ra u~tt~t#3 vägnar: 
~~ 

Albi · Johansson 
of.dförande 
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. /. !l Erik Rask 
· sekreterare 

Närvarande i utskottet~ ordföranden Albin Johansson, viceordföran
den Ale.rik Häggblom, ledamöterna Olof M. Jansson, Sven Friberg, Sven 
Lemberg, Börje Hagström, Erik Lundqvist och Elmer Jansson samt er
sättarna Peder Söderström och Torvald Söderlund. 




