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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

31/1986-87 med anledning av land

skapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag till 

l) landskapslag angående 

landstingsordningen för 

Åland, 

ändring av 

landskapet 

2) landskapslag angående ändring av 

landskapslagen om Ålands landskaps-

styrelse, 

3) landskapslag angående ändring av 

28 § landskapslagen om landskapet 

Ålands centrala ämbetsverk, sarnt 

4) landskapslag angående ändring av 

landskapslagen om arvode för ledamot 

av Alands landskapsstyrelse. 

Landstinget har den 2 s~ember 1987 inbegärt lagutskottets yttrande över 

framställningen. Med anledning härav får utskottet, som i ärendet hört professorn 

Krister Ståhlberg, vördsamt anföra följande. 

I framställningen ingår förslag till sådana ändringar av landstingsordningen för 

landskapet Åland och landskapslagen om Ålands landskapsstyrelse som avser 

reglerna för val av medlemmar i landskapsstyrelsen samt landskapsstyrelsens 

mandatperiod och sammansättning. I stället för nuvarande sätt att välja landskaps

styrelse genom proportionella val föreslås övergång till ett förhandlingsförfarande, 

i vars första skede strävan är att samtliga större grupper i landstinget skulle vara 

representerade i landskapsstyrelsen i proportion t111 sin storlek. Om inte en sådan 

samlingsstyrelse kan bildas skulle den av landstinget utsedda lantrådskandidaten i 

andra hand försöka åstadkomma en majoritetsstyrelse, vars medlemmar tillsam

mans representerar en majoritet i landstinget. Om inte heller dessa förhandlingar 

leder till resultat skulle landskapsstyrelse i sista hand liksom för närvarande 

tillsättas genom proportionella val. 

Vidare föreslås lantrådets ställning ändrad så att denne i framtiden uteslutande 

skulle verka som politiskt förtroendevald ordförande i landskapsstyrelsen med i 

princip samma ställning som övriga medlemmar. Lantrådets ställning föreslås 

dessutom stärkt i olika avseenden. 
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Till framställningen ansluter sig även kompletterande ändringsförslag rörande 

delegeringen av landskapsstyrelsens beslutanderätt och arvodesbestämmelserna för 

landskapsstyrelsens medlemmar. 

/}llmän mqtiverjng 

I framställningen redogörs ingå.ende för de motiv reformförslagen grundar sig på.. 

Utskottet delar uppfattningen att det föreslagna förhandlingsförfarandet vid till

sättande av landskapsstyrelse är ägnat att utjämna motsättningar mellan de i 

landstinget företrädda grupperna och att betona de i landskapsstyrelsen deltagande 

gruppernas solidariska ansvar. Genom förfarandet kan beslut som grundar sig på 

samförstånd och strävan till breda lösningar främjas. Utskottet delar vidare åsikten 

att utgångspunkten vid val av medlemmar i landskapsstyrelsen bör vara att 

åstadkomma bredast möjliga underlag. 

Utskottet har under behandlingen av ärendet ägnat den största uppmärksamheten 

åt bestämmelserna i den föreslagna 64a § i landstingsordningen, vilken innehåller 

de centrala reglerna för tillsättande av landskapsstyrelse. Utskottet omfattar 

landskapsstyrelsens förslag att det primära målet i förhandlingarna om tillsättande 

av landskapsstyrelse bör vara att åstadkomma en samlingsstyrelse men har 

föreslagit en formulering härom av närmast deldaratorisk karaktär. Utskottet anser 

det däremot varken nödvändigt eller ändamålsenligt att mandaten i en samlingssty

relse fördelas strikt proportionellt. Bestämmelserna härom föreslås därför utgå. 

Enligt landskapsstyrelsens förslag skulle viss grupp kunna utelämnas från landskaps

styrelsen och majoritetsstyrelse bildas endast under förutsättning att vissa i lagen 

intagna specificerade kriterier anses uppfyllda. Utskottet har inte funnit den 

föreslagna detaljregleringen motiverad och ändamålsenlig. Förekomsten av vissa 

bestämda kriterier kan enligt utskottets åsikt vara ägnad att motverka det primära 

syftet i paragrafen, nämligen att bilda en sarnlingsstyrelse, genom att sådana 

önskemål som en grupp framlägger under förhandlingarna lätt av övriga grupper 

kan komma att utnyttjas som utvägar för att utesluta viss grupp ur de fortsatta 

förhandlingarna. Härigenom kan motsättningar underblåsas och friktionerna mellan 

grupperna ökas. De önskemål eller krav en viss grupp under förhandlingarna 

framlägger bör även betraktas som normala uttryck för den politiska linje de 

företräder snarare än som formella grunder för att utelämna dem från fortsatta 

förhandlingar. 
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Utskottet föreslår sålunda att en majoritetsstyrelse skall kunna bildas utan att 

särskilda kriterier först skall vara uppfyllda, om det visar sig omöjligt att tillsätta 

en samlingsstyrelse. Landstinget skulle dock redan i detta skede få möjlighet att 

uttala sin åsikt i frågan. Lantrådskandidaten skulle delge landstinget sin uppfatt

ning att förutsättningar för bildande av samlingsstyrelse inte finns och att han 

därför önskar fortsätta förhandlingarna i syfte att bilda en majoritetsstyrelse. 

Landstinget skulle härvid beredas möjlighet att diskutera de orsaker som lett fram 

till situationen och att fatta ett uttryckligt beslut om att ge lantrådskandidaten 

fortsatt uppdrag med majoritetsstyrelse som mål. Enligt utskottets uppfattning 

utgör förslaget en ändamålsenlig avvägning mellan å ena sidan intresset att 

åstadkomma en möjligast bred landskapsstyrelse med karaktären av samlingsstyrel

se och ä andra sidan möjligheten att, om samlingsstyrelsealternativet visar sig 

uteslutet, tillsätta en till sin politiska inriktning mera homogen majoritetsstyrelse. 

Kan samlings- eller majoritetsstyrelse inte bildas, återstår som tredje alternativ 

att landskapsstyrelsen utses genom proportionella val. 

Utskottets övriga ändringsförslag gäller möjligheten att föra diskussion sedan enkel 

fråga besvarats, utövandet av tillsynen över landskapets centrala ämbetsverk och 

landskapsförvaltningen i allmänhet samt beslutanderätten i samband med enskild 

föredragning. Utskottet föreslår här att de i framställningen ingående ändrings

förslagen tillsvidare skulle utgå och att berörda frågor närmare skulle utredas inom 

landskapsstyrelsen som ett led i pågående arbetet att utveckla landskapsförvaltnin

gen • 

.Q~talimotiverin_g 

Landskapslag angående ändring av landstingsord

ningen för landskapet Aland 

.~lLJ,:, Utskottet omfattar förslaget men har i sammanhanget funnit orsak att 

föreslå en annan ändring rörande handläggningen av enkel fråga. I syfte att 

möjliggöra en mera omfattande och levande diskussion mellan landstinget och 

landskapsstyrelsen föreslår utskottet att landstingsman sorn ställt en enkel fråga 

skall ha rätt att i stället för att ställa tilläggsfräga hålla högst två korta 

anföranden. Det skulle sålunda bli möjligt att i stället för en tilläggsfråga närmare 

kommentera svaret på den enkla frågan. Vederbörande medlem av landskapsstyrel

sen skulle härefter ha rätt att yttra sig. Frågeställarens rätt att yttra sig skulle 

dock begränsa sig till de två anförandena, vilka skall hållas omedelbart efter det 

svaret avgetts. 
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Talmannen skulle vidare vara berättigad att medge en eller flera andra landstings

män att högst en gång yttra sig i ärendet. Ställande av enkel fråga borde även i 

fortsättningen huvudsakligen begränsa sig till en dialog mellan frågeställaren och 

vederbörande medlem av landskapsstyrelsen. Är frågan av större allmänt intresse 

kan det dock vara motiverat att medge även annan landstingsman rätt att yttra sig. 

Härvid är dock inte reglerna om replikväxling i arbetsordningens 33 § enligt 

utskottets mening tillämpliga. Utskottet föreslår samtidigt möjlighet att i arbets

ordningen införa regler som begränsar den tid som får användas för svaren och 

yttrandena. 

Nuvarande bestämmelser om att frågan inte får motiveras eller innehålla kritiskt 

uttalande föreslås utgå. Praxis tillå.ter redan nu en kort inledande presentation av 

det problem som föranleder frågan. Kravet på att frågan skall vara kort kvarstår 

och utgör en naturlig begränsning för dess utformning. 

64a j_. Enligt framställningen skall talmannen senast den sjunde dagen efter 

öppnandet av nyvalt landsting förelägga landstinget förslag till lantrådskandidat. 

Utskottet anser att en så kategorisk tidsregel i vissa situationer kan vara 

oändamålsenlig. Efter att nyval förrättats och i samband med förberedelserna för 

landstingets konstituerande pågår i allmänhet diskussioner mellan landstingsgrup

perna om besättande av olika poster. I praktiken kan man räkna med att en stor del 

av förhandlingarna om tillsättande av ny landskapsstyrelse förs i anslutning härtill, 

således redan före ett formellt förslag om lantrådskandidat (det blivande lantrådet) 

föreläggs landstinget. I en dylik situation kan tidsnöd uppkomma vilket kan 

motverka förutsättningarna att nå det primära målet att åstadkomma en samlings

styrelse. Utskottet föreslår därför att talmannens förslag skall föreläggas lands

tinget "utan dröjsmål". 

Utskottet föreslår att framställningens 2 och 3 mom. med de motiv som närmare 

redovisats under allmänna motiveringen omarbetas till nya 2-lf. mom. 

Enligt framstä11ningen är lantrådskandidatens uppgift primärt att leda förhandlin

gar om tillsättande av en samlingsstyrelse. Denna målsättning skulle enligt 

utskottets ändringsförslag fortfarande uttryckligen anges i lagtexten. Med sarn

lingsstyrelse avser utskottet en landskapsstyrelse, i vilken ingår företrädare för 

samtliga sådana grupper i landstinget, vilka vid ett proportionellt val vore 
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berättigade till mandat i landskapsstyrelsen. Utgångspunkten är således densamma 

som i landskapsstyrelsens framställning. Utskottet anser det dock inte nödvändigt 

och inte i alla situationer ändamålsenligt att mandatfördelningen inom en samlings

styrelse skulle ske strikt proportionellt. Det antal mandat envar grupp skall 

besätta, bör lih.som andra detaljer i samband med bildande av iandskapsstyrelse 

kunna vara föremål för överenskommelse. Så är ju enligt framställningen fallet 

även då en majoritetsstyrelse bildas. 

I likhet med landskapsstyrelsen anser utskottet att möjligheten att tillsätta en 

majoritetsstyrelse dock bör föreligga. De i framställningens 3 mom. anförda skälen 

till att en viss grupp skall kunna utelämnas ur landskapsstyrelsen finner utskottet 

likväl inte till alla delar lämpliga. Det kan finnas risk för att de föreslagna 

kriterierna kan vara ägnade att underblåsa motsättningar och att härigenom 

motverka det primära syftet med reglerna om tillsättande av landskapsstyrelse, 

nämligen bildande av en samlingsstyrelse. De krav en viss grupp ställer exempelvis 

i fråga om målsättningar eller personrepresentation måste betraktas som ur deras 

synvinkel rimliga politiska önskemål, för vilka gruppen inte särskilt borde "prickas". 

Utskottet anser det likväl väsentligt att skälen till att försöken att bilda en 

samlingsstyrelse misslyckats öppet redovisas och görs till föremål för debatt i 

landstinget. Utskottet har därför omformat förslaget så att lantrådskandida.ten 

skall meddela landstinget om han under förhandlingarna konstaterar att det saknas 

förutsättningar att bilda en samlingsstyrelse. I detta meddelande, som i skriftlig 

form bör föreläggas landstinget, skall han ange de skäl, som enligt hans uppfattning 

omöjliggör tillsättande av samlingsstyrelse. Detta meddelande bör kunna föranleda 

debatt i landstinget. Lanträdskandidatens meddelande bör uppfattas så att han 

önskar fortsätta sitt uppdrag men nu med målet att bilda en majoritetsstyrelse (i 

annat fall skall han enligt 64b § 2 mom. meddela talmannen att förhandlingarna 

strandat helt). 

Efter avslutad debatt skulle landstinget enligt utskottets förslag fatta ett uttryck~ 

ligt beslut som ger lantrådskandidaten möjlighet att fortsätta förhandlingarna om 

bildande av en majoritetsstyrelse. Talmannen framlägger härvid ett särskilt utfor

mat beslutsförslag. Uppnås inte erforderlig majoritet för förslaget (16 röster enligt 

huvudregeln i 60 §), anses lantrådskandidatens uppdrag ha upphört. Det ankommer 

då på talmannen att först förhandla med gruppernas representanter och därefter 

snarast möjligt förelägga landstinget förslag till ny lantrådskandidat som inleder 

nya förhandlingar enligt huvudmålsättningen i 2 mom. 
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Sedan förhandlingarna om bildande antingen av en samlingsstyrelse eller en 

majoritetsstyrelse avslutats, skulle lantrådskandidaten förelägga sitt slutliga för

slag landstinget för omröstning på det sätt framställningen anger. 

I det föreslagna 4 mom. har utskottet infört uttrycket "de i förhandlingarna 

deltagande grupperna av landstingsmän". Uttrycket skall uppfattas på samma sätt 

som i framställningens 2 mom, d.v.s. antingen de traditionella landstingsgrupperna 

eller i förhandlingarna ti!lfälligt samverkande block. 

Som ovan framgått föreslås att de i landskapsstyrelsen medverkande grupperna kan 

överenskomma om antalet företrädare för respektive grupp såväl då samlingssty

relse som majoritetsstyrelse utses. Ändringen i 5 mom. avser att klargöra detta. 

Formuleringen utesluter möjligheten att tillsätta en landskapsstyrelse som stöder 

sig på en minoritet i landstinget. Utskottet delar här landskapsstyrelsens uppfatt

ning. 

Utskottet har uppmärksammat den möjliga situationen att under förhandlingarna 

väckts önskemål om att talmannen skulle utses till lantrådskandidat. Detta kan 

särskilt vara fallet om ny landskapsstyrelse måste tillsättas under pågående 

mandatperiod för landstinget. När landskapsstyrelse tillsätts efter nyval, kan man 

förvänta sig att förhandlingar om talmans- och lantrådsposterna förs i ett 

sammanhang. Utskottet anser inte hinder föreligga för att talmannen i en dylik 

situation föreslår sig själv för uppgiften som lantrådskandidat. Däremot kan 

lanträdskandidatens fortsatta möjligheter att agera bli kringskurna av att han 

innehar talmansuppdraget. Det torde därför bli nödvändigt att i senare samman

hang överväga bestämmelser om hur en dylik situation löses. 

64b §. Enligt förslaget i paragrafens 2 mom. ges talmannen rätt att antingen 

förelägga förslag till ny lantrådskandidat eller utsätta dag för proportionella val i 

det fall förhandlingarna strandat. Detta kan i vissa situationer ge talmannen 

möjlighet att tillgripa proportionella val trots att en majoritet i landstinget skulle 

önsha fortsätta förhandlingarna. Utskottet föreslår därför att talmannen alltid 

skulle förelägga landstinget förslag till ny lantrådskandidat om den första lantråds

kandidaten misslyckats med sin uppgift. Först efter två misslyckade förhandlings

omgångar skulle talmannen utlysa proportionella val. 

Ikraftträdelsebestämmelsen. Utskottet anser med de motiv som anges nedan att 

ikraftträdandet skulle framskjutas till den 1 april 1988. 

2 mom. har preciserats. 
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I 3 mom. har den absoluta tidsgränsen för val av lantrådskandidat om nuvarande 

lantrådet inte mottar uppdraget ändrats i konformitet med ändringen av 64a § 1 

mom. Vad som är stadgat i 64b § skall enligt utskottets uppfattning vid behov även 

beaktas om nuvarande lantråd mottagit uppdraget som lantråd enligt denna lag. 

Landskapslag angående ändring av landskapslagen 

om Alands landskapsstyrelse 

ll Enligt framställningen föreslås 3 § 1 mom. upphävt med hänvisning till att 

momentet närmare reglerar uppgifter som ankommer på lantrådet i dennes 

nuvarande egenskap av tjänsteman. Utskottet kan för sin del omfatta synpunkten 

att ledningen och tillsynen över landskapsförvaltningen i framtiden allmänt kan 

anses åvila landskapsstyrelsen som kollegium. Som landskapsstyrelsens ordförande 

skulle lantrådet även som förtroendevald politiker ha som uppgift bl.a. att 

övervaka att landstingets beslut tas upp till behandling i landskapsstyrelsen. 

I kommittebetänkandet 1987:3 konstaterades att frågan om hur de ledande och 

övervakande uppgifterna av allmän karaktär inom landskapsförvaltningen i framti

den skall ordnas borde bli föremål för särskild lagstiftning. Enligt vad utskottet 

erfarit på.går redan nu visst utredningsarbete inom förvaltningen. I avvaktan på. att 

förslag föreläggs landstinget, anser utskottet att 3 § 1 mom. tillsvidare kunde 

kvarstå i oförändrad form. Även i egenskap av förtroendevald politiker torde 

lantrådet tillsvidare kunna utöva viss tillsyn över landskapsförvaltningen. Utskottet 

förväntar sig dock att organisations- och ledningsfrågorna inom landskapsförvalt

ningen ytterligare bereds och att landskapsstyrelsen till landstinget inkommer med 

nödvändiga förslag. Mot bakgrunden av det anförda anser utskottet att den 

föreslagna ändringen kan utgå. 

!Li:, Enligt framställningen föreslås bestämmelserna rörande beslutsfattandet vid 

enskild föredragning ändrade så att den ledamot som utövar beslutanderätt skulle 

kunna avgöra ärende även i annan riktning än den föredraganden föreslår. Lantrå

det skulle dock ha rätt att kräva att på. ledamot delegerat ärende skulle upptas till 

avgörande i plenum. Utskottet anser att ett sådant förslag kan anstå till dess 
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erfarenheter vunnits av nu aktuella övriga reformer. Det kan åtminstone i ett 

övergångsskede vara ändamålsenligt att hålla kvar möjligheten att avgöra ärende i 

plenum om oenighet råder mellan den beslutande medlemmen av landskapsstyrelsen 

och föredraganden. Utskottet föreslår därför att ändringsförslaget tillsvidare 

utgår. Beslutanderätten vid enskild föredragning, inklusive lantrådets rätt att föra 

ärende till plenum, kan behandlas i anslutning till tidigare berörda övriga organisa

tionsfrågor inom landskapsstyrelsen. 

Ikraftträdelsebestämmelsen. Enligt förslaget skulle de nya bestämmelserna rörande 

tillsättande av landskapsstyrelse träda i kraft vid årsskiftet och omedelbart 

tillämpas. Utskottet konstaterar att ett ikraftträdande den 1 januari 1988 varken 

av formella eller praktiska skäl är möjligt. Utskottet föreslår därför att den nya 

lagstiftningen skulle träda i kraft den 1 april 1988. Landstinget kan då under mars 

1988 förbereda val av landskapsstyrelse enligt nya regler. 

Den nuvarande landsh.apsstyrelsens mandatperiod utlöper den 31 december 1987. 

Detta innebär att nya ledamöter av landskapsstyrelsen måste väljas från och med 

årsskiftet. För att utan dröjsmål möjliggöra en tillämpning av de nya bestämmel

serna om tillsättande av landskapsstyrelse, föreslår dock utskottet att mandatet 

för de ledamöter som väljs fr.o.m. den 1 januari 1988 skulle upphöra sedan 

landskapsstyrelse första gången tillsatts enligt de nya bestämmelserna. 

Landskapslagen angående ändring av 28 §land-

s k a p s l a g e n o m l a n d s k a p e t A 1 a n d s c e n t r a 1 a ä m b e t s

v er k 

Handläggningen av ärenden bör också enligt utskottets uppfattning ske i nära 

samråd mellan vederbörande tjänsteman och den överinseende medlemmen av 

landskapsstyrelsen. Tjänstemannen bör självfallet kunna söka råd och anvisningar 

från den politiskt valda medlemmen men det förslag till avgörande han framlägger 

borde liksom förut basera sig på ett självständigt övervägande och med det 

ansvarstagande som enligt tjänstemannarättsliga principer ankommer på tjänste

man. Frågan om hur kontakterna mellan tjänstemännen och de politiskt ansvariga 

medlemmarna av landskapsstyrelsen i framtiden borde regleras, kan knytas till de 

reformer av landskapsförvaltningen landskapsstyrelsen avser att bereda. Med i 

övrigt samma motiveringar som anförts under ändringen av 11 § 4 mom. landskaps

styrelse!agen, föreslår utskottet därför att lagförslaget måtte förkastas. 
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Landskapslag angående ändring av landskapslagen 

om arvode för ledamot av Alands landskapsstyrel

se 

Utskottet har uppmärksammat förslagets 3 § 2 morn., enligt vilket medlem av 

landskapsstyrelsen som på grund av annan enskild angelägenhet än sjukdom eller 

havandeskap är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag, går miste om 1 /365 av 

årsarvodet för varje dag hindret varar. Utskottet anser att bestämmelsen i många 

fall kan medföra oskäligt stränga konsekvenser och anser därför att en ändring 

kunde övervägas i lämpligt sammanhang. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte förkasta det i 

framställningen ingå.ende tredje lag

förslaget, samt 

att Landstinget måtte antaga de i 

framställningen ingående första, andra 

och fjärde lagförslagen med följande 

ändringar: 

Landskapslag 

angående ändring av landstingsordningen för landskapet Aland 

(Ingressen lika som i framställningen). 

6, 27 och 47 §§ 

(Lika som i framställningen). 

48 § 

Landstingsman har rätt att i landstinget till landskapsstyrelsen eller medlem 

därav ställa enkel fråga i angelägenhet inom landskapsstyrelsens behörighet. 

Frågan, som skall vara kort, ~slutn.) skall i skriftlig form tillställas talmannen. 

Talmannen skall ofördröjligen bringa frågan till vederbörandes kännedom. Den som 

frågan riktar sig till skall, vid tidpunkt som överenskoms med talmannen, 
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(uteslutn.) avge ett kort svar i skriftlig eller muntlig form. Riktar sig frågan till 

landskapsstyrelsen, avges svaret av lantrådet eller den ledamot som landskapssty

relsen därtill utser. Frågeställaren får med anledning av svaret omedelbart ~ 

högst två till frågan anslutna korta anföranden. Talmannen kan tillåta även annan 

landstingsman än frågeställaren att en _gång kort yttra sig i ärendet. Den medlero 

av landskapsstyrelsen som besvarat frågan har rätt '!tt yttra sig med anlednirig 

härav. Ställs i anförandena ti}läggsfråga, skall sådan genast besvaras. Ann~!! 

diskussion i ärendet får inte äga rum. I arbetsordningen kan ges närmare bestäm

melser om den tid som får användas för svaret os:h övriga anföranden. 

60 § 

(Lika som i framställningen). 

64a § 

När landskapsstyrelse skall tillsättas, utser landstinget lantrådskandidat på 

förslag av talmannen. Förslaget skall ytan dröj~ föreläggas landstinget 

{uteslutn.). 

Lantrådskandidatens uppgift är att leda förhandlingar om tillsättande av en 

landskapsstyrelse som åtnjuter ,landstinggts förtroende.och i vilken)ngår företr~ 

dare för sådana ,grupper av landstingsmän som vid ett .eroportionellt val !\an yrka på 

representation i landskaesstyrelseQ• 

Finner lantrådskandidaten under förhandlingarna att ,förutsättni11,gar saknas föJ: 

att full göra det i 2 mom. avsedda ueedrqg_et skall han, .med angivande av de skäl 

som omöiliggiort uppgiften, meddela )auds,;t!Qg~t härom. ~edan överläggning i 

ärendet skett. besluter,. lan~s~inget u,1212dra ät lantrådskandidaten, att forts~t.'@. 

förhandlingarna om tillsättand~ av en landskapsstirel~e som åtniuter landstingets 

förtroende. Uppnås inte erforderlig majoritet j§r sådant beslut, skall talmapnen 

förelägga landstinget förslag till annan lantrådskandid_a.,t! 

Har lantrådskandidaten och de i förhandlingarna deltagande grupperna ~ 

landstingsmän enats om ett förslag t!U landska2sstyre~ omfattande personsam

mansättningen, innehavaren av vicelantrådsposten, medlemmarnas överinseende

funktioner samt ett handlingsprogram, skall det av lantrådskandidaten föreläggas 

landstinget för omröstning. Före omröstningen sker överläggning i ärendet. 

I förslag som avses i!±.. mom. skall ingå överenskommet antal företrädare för de 

medverkande grupperna. Dessa grupper skall~ tillsammans omfatta minst 16 

landstings män. 

64b § 

Förkastar landstinget lantrådskandidatens enligt 64a § 4 mom. framla&9? 
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förslag, s\..aH, om ir1te 1a,r::!2:>t}[l~ 111~lutn.) efter förkastand~!, ,get! ~antråd~

h.andidaten, i .l-fil29rag §!t _f.rarri)~~~t .t~sleE1 på n_yt!_J.~h!~.9~t i 64a § 

~2,l2[l~~-· 
Förmår lantrådskandidaten inte framlägga något förslag, skall han meddela 

talmannen detta. Talmannen skall då förelägga landstinget förslag till annan 

lantrådskandldat ~~!~~J~, f:_§r~,[ . i~g_J2~1kf.:...~L!D~_ fr,amläg[a n4got_iör~ 

skall .talm_.?r:i.!!.~IJ. utsätta dag för val av landskapsstyrelse genom proportionella val. 

(3 och f./. mom. lika som i framställningen). 

64c, 64d och 72 § § 

(Lika som i framställningen). 

Denna lag träder i kraft den 1 april 1988. 

Då med le rnmar av landskapsstyrelscn första g.ingen utses enligt denna lag 

övertar den som vid lagens ikraftträdande innehar !anträdsämbetet uppdraget som 

lantråd med bibehållande av de löne- och pensionsförmåner han då åtnjuter, om han 

senast vid lagens ikraftträdande meddelat tal!Jl...§lnl"!~Q att han mottar:, uppdraget s~m 

,!2nträd enligt. dt!JD.a la&, Han skall härvid före tillsättandet av landskapsstyrelsen 

handha de uppgifter som enligt denna lag ankommer på lanträdskandidat. 

Har lantrådsämbetets innehavare givit ovan avsett meddelande, är hans uppgift 

att senast den tjugoåttonde dagen efter denna lags ikraftträdande till landstinget 

överlämna i 64a § denna lag avsett förslag. Om nämn<la ~ll2..~ inte har givits, 

utser landstinget ~tan dröjsmå! lantrådskandidat, varefter i fråga om tillsättande 

av landskapsstyrelse iakttas vad i 64a och Gt+b §§ sägs. 

Landskapslag 

angående ändring av landska.pslagen om Ålands landskapsstyrelse 

I enlighet med landstingets beslut, tillkommet i den ordning 55 § landstingsord

ningen föreskriver, 

~ (utes!utn.)o 4 § landskapslagen den 5 november 1971 om Ålands 

landskapsstyrelse (42/71)~ §!d<:lf1 deri.Jx~~r ~L 1~~~.~k~~~Q_den .6. ~i,:g-':;!ilL) 9.§.Z. 

~samt 
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ändras 1 § l och 2 mom., 5, 6 och 10 §§, 11 § 2 och 3 mom., 15 § 2 och 3 rnom. 

samt 22 §, av dessa lagrum 10 § sådan den lyder i landskapslagen den 2 maj 1974 

(38/74), 11 § 2 och 3 mom. sådana de lyder i landskapslagen den 17 mars 1978 

(12/78), 15 § 2 mom. sådant det lyder i landskapslagen den 28 maj 1987 (l~2/87), 

15 § 3 mom. sådant det lyder i landskapslagen den 26 november 197 5 (59 /7 5) samt 

22 § sådan den lyder i landskapslagen den l 0 maj 1973 (26/73), som följer: 

l § 

(Lika som i framställningen). 

5,6 och 10 §§ 

(Lika som i framställningen). 

11 § 

(2 och 3 mom. lika som i framställningen). 

( 4 mom. ~sluts). 

15 och 22 §§ 

(Lika som i framställningen). 

Denna lag träder i kraft den 1 c:mril 1988. Landskapsstxrelse skaJl härefter ut~_n 

dröjsmål tillsättas enligt bestämmelserna i sfenna 1,ag och land,s~'i!.Psla&,e..[l sim 

ändr)ng av landstingsordnlngen för landska_pet Aland ( { J. U.12edr.aget för de 

ledamöter av Jandskapsstyrelsen_, vars manda~12eriod inletts den L j~nuari 1_988i 

uee,hör_<U! nx)andskaesst}'.relse t~llsa tt~ 

(2 mom. lika som i framställningen). 

Landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om arvode för ledamot av Ålands land

skapsstyrelse 

(Ingressen lika som i framställningen). 
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1-4- §§ 

(Lika som i framställningen). 

Denna lag träder i kraft den l april 1988. 

Mariehamn den 23 september 1987 

På lagutskottets vägnar: 

Sune Eriksson 

ordförande 

Lars Ingmar Johansson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sune Erih.sson, viceord

föranden Curt Carlsson samt ledamöterna Andersson, Börje Eriksson och Jan-Erik 

Lind fors. 






