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LAGUTSKOTTETS betänkande Ng 11/1962 i anledning av landskapsstyrelsens framställning till
Ålands landsting med förslag till landskapslag
mi1/1962 •
.
om ändring av landBtingsordningen för landskapet
Åland.
Förenämnda framställning, som åtföljde landskapsstyrelsens framställning med förslag till landskapslag om medborgerliga val 1 har utskottet
behandlat och får för landstinget vördsammast framhålla följande:
Det har ofta i landstinget betecknats såsom parlamentariskt oriktigt, att ett nyvalt landsting icke sammankommit redan vid den session,
som följt närmast efter valet. Då ordinarie landstingsval enligt den
nu gällande lagen äger rum första söndagen i oktober, hade det mött
praktiska svårigheter för centralnämnden att slutföra uträkningen av
valresultatet så tidigt, att det nyvalda landst;nget kunnat sammankomma redan den 10 november. För sin del har lagu ·~skottet i sitt betänkande m 10/1962 över förslaget till landskapslag om medborgerliga val förordat första lördagen och söndagen i september såsom ordinarie valdagar, och under förutsättning att landstinget omfattar lagförslaget i
denna del, möter det inga hinder för centralnämnden att få valresultatet fastslaget så tidigt, att landstingsmännens uppdrag kunna vidtaga den 10 november. Utskottet omfattar landskapsstyrelsens ändringsförslag.
Inom utskottet har diskuterats, huruvida det vore skäl att ändra
§ 16 mom. 2 sålunda, att landstinget får vara samlat under sammanlagt
högst sextio dagar, enär det år efter år förekommit, att landstinget
nöddgats anhålla om förlängning av sessionstiden. Då landstinget likväl enligt utskottets uppfattning bör försöka sträva till, att förhandlingarna skola kunna slutföras på femtio dagar, har utskottet avstått från att framställa sådant ändringsförslag.
Slutstadgandet borde få en något annan avfattning, enär fråga är
om att förkorta tiden för det gällande landstingsmannauppdraget. Orden
"fortfara till den 10 november 1963 11 borde utbytas JD.Ot "upphöra den
9 november 1963 11 •
Utskottet föreslår därför vördsammast,
att landBtinget ville godkänna lagförslaget,
dock sålunda att slutstadgandet erhåller följande
lydelse:
"I enlighet med vad i 2 § stadgas, skola gällande landstingsmannauppdrag upphöra den 9 november 1963."
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Mariehamn den 2
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Erik Eriksson
ordförande.
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Närvarande i utskottet: Jan Erik Eriksson, ordförande, Eliel Persson 1
Gustaf Jansson, Annemi Dahlblom och Bertel
Boman.
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