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I vtm Nordmans lagmotion föreslås en ändring av förfarandet för behandlingen i 
lagtinget av landskapsstyrelsens berättelse. Enligt förslaget skulle lagtinget varje gång 

separat besluta om berättelsen skall remitteras till utskott eller inte. Vidare föreslås att 

landskapsstyrelsens meddelanden, som gäller lagstiftningsärenden, skulle hänskjutas till 

stora utskottet enligt samma regler som numera gäller för remiss av lagförslag till stora 

utskottet. Slutligen föreslår motionärerna att landstingsordningens rubrik ändras i 
enlighet med den nya självstyrelselagens terminologi. 

Utskottets förslag 
Utskottet tillstyrker motionärernas förslag med en mindre lagteknisk ändring. Utskottet 

föreslår dock att ändringen av lagens rubrik utgår och sammanförs med en senare mera 

omfattande terminologisk ändring. 

UTSKOTTETS SYNPUNKTER 

Utskottet konstaterar att motionen till sitt innehåll motsvarar vad lagutskottet föreslagit 

i tidigare sammanhang (betänkandena nr 29/1991-92 och 9/1992-93) angående 

behandlingen i lagtinget av landskapsstyrelsens förvaltningsberättelse. Utskottet föreslår 

därför att det i motionen ingående lagförslaget godkänns utan ändringar i sak. 

Motionärernas avsikt har, enligt vad som framgår av lagförslagets ingress samt 

detaljmotiveringen till 51 §, vadt att ändra hela 51 §, således även 1 mom. Utskottet 

föreslår därför att momentet intas i lagtexten, varvid ändringarna i förhållande till 

gällande lag endast är av språklig natur. 

Motionärerna föreslår att lagens namn ändras till "lagtingsordning" i enlighet med den 

nya självstyrelselagens terminologi. Enligt utskottets åsikt bör helst lagens terminologi 

i övrigt ändras samtidigt med lagens rubrik. I lagtinget behandlas för närvarande ett 

förslag till ändring av landskapslagen om landstingsval och kommunalval (FR nr 

27/1993-94) där en totaländring av den lagens terminologi föreslås genom en 

bestämmelse i lagens ingress. Enligt utskottets åsikt kunde samma metod användas för 

att ändra terminologin i landstingsordningen. Utskottet anser dock att lagtinget först bör 

invänta behandlingen av den föreslagna ändringen av landskapslagen om landstingsval 

och kommunalval innan nya motsvarande förslag godkänns. Ändringen av lagens rnbrik 
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föreslås därför utgå. 

ÄRENDETS BEHANDLING 

Lagtinget har den 28 mars 1994 inbegärt lagutskottets yttrande över lagmotionen. 

· I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Sune Eriks~9n, vice ordföranden 

Sundback, ledamöterna Christer Jansson och Siren samt ersättaren Sjöstrand. 

UTSKO'ITETS FÖRSLAG 
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

att Lagtinget antar det 1 

lagmotionen ingående lagförslaget 

i följande lydelse: 

LANDSKAPSLAG 
om ändring av landstingsordningen för landskapet Åland 

I enlighet med lagtingets beslut, tillkommet i den ordning 55 § landstingsordningen 

föreskriver,. ändras 35 § 2 mom. och 51 § landstingsordningen den 2 februari 1972 

(uteslutning), av dessa lagrum 51 § sådan den lyder delvis ändrad i landskapslagen den 

6 juli 1981 (49/81), som följer: 

(Uteslutning) 

35 § 

(Lika som i lagmotionen). 

51 § 

Innan till lagtinget överlämnade framsttillningar och motioner upptas till slutlig 
behandling i plenum skall de beredas l ett utskott som avger betänkande i ärendet. 

(2-4 inom. lika som i lagmotionen). 

(Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i lagmotionen). 

Mariehamn den 5 aptil 1994 

Ordförande Sune Eriksson 

Sekreterare Lars Ingmar Johansson 


