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tandstinge"t har d föl'slag t av Landskapsnänindens t k tt en 22 inne . 111 Land u s o et övers.. varande stingsordn ant fören"' november r ing • .. d t EUnnda r·· ör Utlåt vor sam framhåll .. orslag 1 ande till a foljande. ' anledning v Lag. utskottet har • arav Utskottet Vid 
fh väl h genomgåendet oc omsorgsfullt av förslaget utarbetat 

:1 om 
funn1t de 

att föreslå ändr· ock deta t•-• vara 1.ng _av en amma funnit o~h ann sig rö J.neet t önskvärt an paragraf · ranlåtet , att tidsbest·· . Så t.ex, h anvnel ar Utskottet stämd eller på så .. sen i mom. l av § satt, att 
oruten följd av f . em år. I § 
Mariehamns stad Ut • skottet 
tider kunde stund . a, då ett 

där i angivna 
4 bleve närmare be. 

tid bör ha 12 fortlöpt 1 en oav-
stadgas, att Landstinget anser det i sammanträder i cke vara ut . eslutet, att såd 

samman t .. d ana ra e av Landsti nget 1 sagda stad ble-ve förenat med svår· igheter och måhända också alldeles omö3'ligt i . , anse-~nde vartill sistnämnd § a enligt Utskottets förmenande bord. e erhålla ett sådant tillä · gg, som, om så v +..... 0 
• ore, giver Lar.tdstinget rätt att samman~ 

J.ada a annan ort inom landskapet. 

Beträffande tiden för Landstingets sammanträdande synes det som om 
1 mars och 15 november vore lämpl · .. igare an 1 februari och 1 november 

särskilt i början av november 
för landstingsmännen, av vilka flertalet . 
månad är upptaget av jordbruksarbeten. 

En väsentligare ändring har Utskottc; . tänkt sig för § 25. vad först 
vidkommer antalet ledamöter i de särskEe.a utskotten, så har utskottet 
för sin del hållit för, att dessas antal i Lagutskottet bliva fem och 
i Finansutskottet samt Justerings- och experlitionsutskottet äveasom i 
varje annant utskott, som av Landstinget, när behov därav yppas, till· 
3ättes, tre leda.möter. Dessutom borde enligt Utskottets tanke å tredje 
dagen efter Landstingets öppnande för s ådan behandling a.v ärendena, 
som i § 31 omförmäl••• tillsättas Landstingets stora utskott, 1 vi.l)«>t 
ingå Lagutskottets ledamöter och fem av Landstinget utsedda medlemmar, 
.,.. ro··r ett vart utskott utses tvenne suppleanter. uarutöver borde .. i v § 25 skulle vinna Landstingets godk~ri.napt:1(., Om förslaget om andr ng a 

0 
1 d 1se som av ändringen av t 25 le, bör i så fall§ 31 erhålla sadan Y e , 

föranledes ·. 
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Vidare Skulle 
d

4
ri Utskottet vilja föreslå en sådan ändring av§ 36, att 

angivna pro . 
portiopella valsätt skulle utbytas emot vanligt majori

tvts val , emedan detta sistnämnda valsätt vore enklare och tillfullo 

ti~lfredställande för val inom Landstinget. 

Under sådant förhållande Skulle , om Utskottets förslag vunne Lands-

tingets beakt d 
_an e och godkännande, de§§ för vilka ändring föreslagits, 

erhålla följance lydelse: 
. 

§ 4 rnom. 1. 

Berättigad att deltaga i landstingsmannaval är varje finsk med

borgare, såväl man som ~inna, som under en oavbruten f'öljd av fem år 

h 4 Zt laga bo och hemvist på Åland och före valåret fyllt tjuguett år 

och vilken den första januari det år valet äger rum är mantalsskriven 

i någon kommun inom landskapet Åland, 

§ 12. 

Landst1.nget. sammanträder i Mariehamns stad, eller, där omständig

heterna· sådant påkalla, å annan ort inom landskapet. 

§ .13 mom. l, 

Landstinget sammankornmer årligen den 1 mars och den 15 november 
I 

och är samlat under eemme.nl~gt högs~ trettio dagar, utan så ~ratt 

presidenten på Landstingets framställning förlängt tiden för mötet. 

§ 25. 

För beredning av ärendena skall Landstinget senast andra dagen 

efte~ dess öppnande tillsätta ett av fem ledamöter bestående lagutskott 

ävensom ett finansutskott samt ett justerings- och expeditionsutskott, 

vartdera bestående av tre ledamöter. 

För sådan behandling av ärendena, som i§ 31 omförmäles, skall 

Landstinget senast å tredje dagen efter de ss öppnande tillsätta Lands

tingets Stora utskott, vilket sammansättes s ä , att i detsamma. ingå 

lagutskottets samtliga ledamöter samt därutöver fem av Landstinget sär

skilt utsedda medlemmar, 

Landstinget äger ock när behov därav yppas, tillsätta ytterligare 

utskott, ett vart bestående av tre medleJTDnar. 

Till varje utskott utses jäm~äl tvenne suppleanter. 

§ 31 mom. 2 och -3. 

Godkännes icke lagförslaget, då detoamma ånyo uppta~s till be-
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hand11ng, ·och sedan beslut däri punkt för punkt av Landstinget fattats, 

i sin ursprungliga lydelse eller 1 den avfattning Lagutskottet för det

samma föreslagits, skall ärendet remitteras till stora utskottet, som 

i avgivit nytt utlåtande äger på uppgivna skäl antingen förorda eller 

avstyrka de förändringar, som av Landstinget däri beslutats. 

Sedan ärendet från Stora utskottet inkommit, skall lagförslaget vid 

nytt sammanträde av Landstinget antingen förkastas eller med eller u

tan de ändringar, sorr. av Stora utskottet föreslagits, antagas• 

§ 36. 

Val förrättad med slt.tn:i sedlar och vid lika röstetal avgör lot" 

ten. 

utskottet får förty vördsamt föreslå: 

det Landstinget ville godkänna 

det av tandskapsnämnden uppgjorda 

förslaget till Landstingsordning 

för landskapet Åland, dock med be

aktande och godkännande av de av 

utskottet ~rovan gjorda ändrings-

förslagen • 

. Mariehamn, den 2f november 1922. 
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