
J!'romst. nr 15/1911.· 
LAGUT.SKOTTETS betänkande nr 33/1970-71 

mod ::rnledning av Ålands londskapsstyrelses 

frmnställning till Ålands londsting med 

förslag till landstingsordning för lGnd

skap e t Åland . 

Med anledning riv ovannäi:mda frm;1stä1lning? varöver Landstinget 

inbegärt utskottets utlåtande? får utskottet 1 son1 i ärendet hört 1011ds

tingets ta1ruan Thorvald Eriksson, l3l1 trådet Martin Isaksson 1 lagbered-

ningssekreterarcm. Sune Carlsson och riksdagsmannen Evald Häggbl om s rnJt 

över vissa frågor inbegärt ulåtonde av professorn i allmän statslära 

vid Helsingfors universitet vilket utlåtande här 

vidfogas, vördsrunt an 

G8norn att Landstinget samtidigt förelagts framställningar om såväl 

förnyande av lnndstingsordningen sow förnyande. av landskapslagen om 

· landskapsförvaltningen? har utskottet haft möjlighet att upptaga en 

utveckling av landsko:psförval tningens politiska ansvar såsoI.t1 en cent

ral fråga. Utskottet har därvid funnit att de nuvarande formerna för 

parl amen tar ism inom självstyrelsen, sow enbart gäller förhållandet r.iel

lan Lnndstinget och lan trädet, om man bortser från den förkortade i~mn

dattiden för lcmdskapsstyrelsens ledamöter, icke fyller kravet på möj

ligheter att samordnn do politiska ställningstagandena i landstinget 

och landskapsstyrelsen på ett ände.målsenligt sätt. Förhåll3ndet att 

lantrådet skall åtnjuta Landstingets förtroende och omedelbart 121åste 

avgå or:1 motsatsen konstateras medan landskaps styrelsens 1 edru::iöter är 

valda på viss tid och under den tiden icke är beroende av Landstingets 

förtroende, utgör också en länge påtalad inkonsekvens i självstyrelsen. 

Förval tningslagkommi tten ha.r dock j_ sitt betiinkande stannat för bi-

behållc:',nde av den nuvaronde mandattiden om två år för landskapsstyrol

sens ledmuöter och la.ndstingsordningskomui tten ~ som ansåg sig bunden 

av förenämnda kornmi ttes ställningstagande, har icke ansett sig kunna 

föreslå en utbyggnad av det politiska systeuet i annat avseende än att 

den s jälvstyrelsepoli tiska nämnden föreslagits som ett nytt politiskt 

orga.n. Landskapsstyrelsen har i sina frru:Jställni:ngar orJfattat kor:Jmi tte

förslagen i detta avseende. 

Det ligger nära till hands att söka förebild för en utbyggn2d av 

p.strlarnento.rimnen i landskapet i rikets statsförfattning. Utskottet har 

likväl ansett att 18.ndsko..pe t icke är betjänt nv en parlawentarisrn, soli1 

är kopierad från för landskapet främmande förhållanden. Det bör beak

tas att partiväsendet i landskapet icke är utvecklat på ett sådant sätt 

att en långt genomförd parlamentarisra kunde beräknas Dedföra erforderli 

stndga i det politiska syste.aet. En väsentlig svårighet är också att 
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ti llri:ic kligt vid s tr~1ckt vc.11Jö jlighe t för de pol i tisko. funktionärerna 

~~st0 rcsorv2r2s. Mun måste räkna med att endast ett fåtal lä~plign 

lJOrsoner i lMdskapet har möjlighet att avstå från sitt yrke eller sin 

tjänst för att oshändorta den högsta ledningen av självstyrelsen. 

Även oD de nordi sk!l. länderna gen oof ört parlarnentari sm på ·ett sätt 

so11 viso.r storn likheter 9 förekoE1rner mycket varierande forme:-c s.v r;1er 

eller mindre utvecklad p2.rlonento.risrn i de der;10kratiska länderna i 

Europa. Också Färöarna har en form av parla:c.rnnto.risro so1J kunde t jä1."'1Q 

soi11 före bild för oss. Vissa varianter är det dock icke wö jligt o.tt 

införa hos oss på grund av att självstyrelselagen ställer hinder 

därför. 

InorJ ut skottet har närmast tre al tern a ti v varit fö reuål för närI:Ja

re övervägMde. Enligt ett av dera(ltrn Dahlw:rns förslag) skulle L2nds

tinget tillsätta lednraöter och ersättare 

Mandattid skulle icke bestär.111as men led.awöternas platser skulle regeJ.

rniissigt ställas till Landstingets förfogande efter nyval av Lands

tinget. Såval lantrådet sorn ledai~1öternc. kunde drc~bbas av misstroende

voturn. FrarJförandet av förslaget om landsk,;,psstyrelsens sarnfilansiittning 

skulle givetvis föregås av diskussioner med grupperingarna inom Lands

tinget. Förslaget borde medföra effektiverare nrbete vid landskapssty

relsen s kol le giesaor.J2..ntrttden gen orn att Saiilmansä ttningen skulle bli rnero. 

houogen. 

Ett annat förslag Wt;m Perssons förslag) går ut på att såväl lantrå-
--·------~--~"-"" 

det soL1 ledamöterna skulle utses på fyra år men likväl vara beroende 

E'..V Landstingets förtroende. Vid oisstroendevotum skulle val av lant

råd och led::nJöter avse återstoden av i;mndn:ttidon, vnrigenorn val· rugol

rni:issi gt skulle inträffa e ftor nyval. Förslaget möjliggör val av cm 

annu.n pers~n till lantråd efter utgången av Lmndattiden utDn att for~r1-

ligt misstroendevotuL1 behöver tillgripas. Återval av lantrådet förut

sättes llkväl bliva regel. 

Utskottet har kunnat förena sig om det tredje förslaget (ltm Sund

blorns förslng) 0nliGt vilkot lcd0,11Jöternn i lm1 dslrn.ps styrelsen fort

s~i.ttningsvif:l skulle utsos gon ow proporti oncll t vn.l för två lir lilrncm 

nu, HH:Jn eventuellt E1isstroo11devoturn mot lantrådet skulle r;1eclföra att 

också ledm11öterna skulle ställa sina platser till förfogande och vnl 

av ledar.aöter skulle ske för den återstående runndattiden. Därigeno~J ska

pas ett beroendeförhållande rJellan ledClillöterna och lantrådet sol~·1 utskot

tet anser nödvändigt för ett politiskt ansvar i landskapsstyrelson. 

Sru::itliga förslag har dessutom varit kombinerade med en rätt för 

lantrådet eller landskapsstyrelsen att ställa förtroendefråga i Lands-
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tinget, vilket utskottet anser vara en väsentlig brist i den nuvarande 

lagstiftningen. Det. kon icke anses riktigt att~"T6:rra.~5k<'.l'psstyrds en skall 

f;'.ttci. beslut i frågor av stor självstyrelsepoli tisk bärvidd uton att 

ha i.1öjlighet att förstikra sig or:1 att Landstinget ornfattar dem poli tiR

ka linje landskapsstyrelsen slagit in på. Enligt nuvarande stadganden 

kan frågan 2ktu2liseras endast genoo att lontrådet begär befrielse 

från sitt uppdrag. Beroende på Landstingets sti:illningstagande kon han 

återta sin ansökan. Landstinget har ingen möjlighet att uttrycka 

sitt förtroende för landskapsstyrelsens lede.11öter under oandattiden 

utnn frägru1 kan bli akt:uell först vid nästa val. 

Utskottets ställningstagande till frågan om en utvidgad parlmJen

tariso har visserligen icke stor inverkan på stadgandena i landstings

ordningen, men vissa av dessa stadganden är dock i hög grad beroende 

av avgörandet. Det har därför varit nödvändigt att i detta sruJoanhang 

redogöra utförligt för utskottets uppfattning i frågan so:u.1 ko11oer e..tt 

beröras ytterligare i betänkandet ;:led o.nledning av frawställning nr 

6/1971. 
En andra fråga av större betydelse i frauställningen är frågm1 or:i 

införande av kvnlificerad oa~oritet för vissa lagstiftningsbeslut. 

Utskottet finner förslaget i detta avseende riktigt och 0E1fattar i 

princip detso1Jr;:io.. Så långt det gäller självstyr8lselagen och lagen 

oo utövo.nde av lösningsrätt vid överlåtelse av fastighet i landskapet 

Åland (lösningsrättslagen) anser utskottet att förslaget helt kan 

oofattas. 

Det kon visserligen anses ovanligt att en annan procedur faststäl

les efter det en lag koiJIJi t till c1å det vanliga är c.tt proceduren fast-

stiilles på sarn:na gång sou ~agen antages. Beträffande den första själv

styrelselagen hade detta dock icke varit möjligt. Det finns också 

exer::-ipel ·på liknande fall i Finlands statsförfattnings historia. Det var 

t. ex. oklart orn vilken procedur sou fordrades för ändring .i 1772 års 
J 

regeringsf'or::..:. ända till dess frågan blev slutligt avgjord i Finland 

år 1869. Vid antagandet av 1906 års lantdagsordning ändrades procedu

ren retroaktivt för då gällande grundlagar. 

S jtLl vstyrels elagen och lösningsrä ttslagen är visserligen rikslag8.r 

av grundlagsnatur och ddrutöver tillkor:ma 'Jed Lr:mµstingets bifcll. Här

av kunde m2.n 1;18.hända dra den slutsatsen 9 att en öosesidig förpliktelse 

skulle föreligga att bibehålla de formelltJ. förutsii ttningarna för i:i.nd.ri.ng 

Någon sådan förpliktelse kan dock knappast föreligga. Rikets till stnts

förf'attningen hörande grundlagar ä:r: uttryckligen undantagna landslmpets 

bestäunande (SjL 11 §) och landskapet är förbeh&llet lagstiftningen 
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0LJ IianC:st inge ts organisa tio11 och å ligganden (SjL 10 §). Det kan därför 

icke frå n någondera sidan res8.s invändningar :wot i.indring av procedur

re gl erna på den andra sidan. 

Betr!:iff:::mde de till lo.ndskapslagstiftningen höro..nde beslut en h 3.r 

utskottet icke kunnat orc1fatta lc:mdskapsstyrelsens förslag oförändrat. 

Utskottet anser visserligen att det icke finns hinder för införande av 

en sådan be stti1:i1:Je ls e i den utfor~ming landsko.:psstyre ls en föreslagit. 

Men det kan ifrågasättas 01J det finns anledning att binda saiJtlig a 

sta dga nden i envar av de i föreslaget uppräknade landskapslaga rno.. .vid 

kr :.:i.vet på kvalificerad rJajori tet. Dessutom kan tolkningssvå righeter 

uppstå vid ett sådant förhållande, att benämningen på någon av land

skapslo.ga rna framdeles ändras och l"Jåhända också det sakliga innehållet 

vidgas. 

Utskottet anser att endast ett fåt~.J.. stadgonden i de· landskapsla

gar, so1i1 kan anses bilda självstyrelsens konstitution, borde skyddas 

r.rnd krav på kvalificerad majoritet. ~l:'ill der:1 hör stadgondet i 55 § 

landstinesordningen, stadgandena OiJ tillsättruide av lantråd. och land

sko.psstyr0lse och stadgandet 0E1 Ålands flaggas utseende. :Beträffande 

12ndskapslag orn landskapsskatt anser utskottet att kvalificerad. rnajo

ri tet icke borde fordras ens i det fall landskapsstyrelsen föreslagit. 

På grund av detta ställningstagande har utskottet föreslagit endast 
e t t al i;ints ~-d-::-__ e_o_a_a_t,_..t-;----:l:-c-v-o.1-:--:i-:f~i:-c-e_r_a_It--,,,.,rJ'""'a'"""'Jc-:::oc:::r:-:!1--:c-:e:-:;t~ får före skriv as . 

Dä:cigenoo koDrner i varje enskilt fall att prövas, vilka .sto.dganden 

sou är av sådan betydelse> att ett skyddsstadgande av detta slag är 

behövligt. I många fall skulle det enligt utskottets ·åsikt vara olyck-

C ligt att korJplicera ändrandet av stadganden i landstingsordningen och 

förvaltn i ngslagen på detta sätt. Det kunde verka hämmande för utveck

landet av landskapslagstif'tningen sol.il också genoi"J prövningen av besl u

t ens behörighet ofta kräver lång tid. 

Förslaget oi.1 inrättandet av den s~älvstyrelsepolitiska näDnde:n hm' 

utskottet 0E1fo.ttat. När.mdens roll blir rnåhiinda icke av sai-:;:irna betiJdelse 

efter det utskottet föreslagit införande av en foro av parlrnJentarisrJ 

i förhå llandet mellan Landstinget och landsk.:wsstyrelsen. Utskottet 

anser likvii.l att ett speciellt organ för de sjiilvst"IJrelsep.oli tiska 

frågorna bör vara betydelsefullt också ur den synpunkten, att s ådana 

frågo r på detta sätt koncentreras till dett .'.-c. Diirued kon landskapet på 

ett ue ra konsekvent s~itt ta stiillnj_ng till desso. frågor. 

I sauband här1,1ed har utskottet jär.1Väl övervö.gt det i Landstinget 

fraE1förd a förslaget om en ollr..iän sjiilvstyrelsepoli tisk debatt under 

Landstingets vårsession. Till ·g2und för denna hade utskottet velat 
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lägga lantrådets (landsko.psstyrelsens) bori.ittelse? uen detta tir av 

praktisk2v skäl icke möjligt. Utskottet h2.r stanno.t för att nöjlighe

terna till nll11än dE::batt 0;11 landskapets sji:ilvstyrelse och dess funk

tion vid beh:::rndlingon av ordinarie årsstaten och c:,v 12.ri trad ets b erä t·

telse tir tillräckliga. 

Lt1J Thor-Alf Eliasson m.fl~s lagIJotion (Mot.nr.17/1970-71). 

Utskottet h~nvisar till det ovan anförda och till den efterföljande 

detaljuoti ve ringen. 

D e t a 1 ~ li1 o t :i,. v e r i ~.L& 

.? §. Inom utskottet har frågan orJ tidpunkten för landstingm:Jä:rrnens 

intrtide i l811dstinget efter val varit föreL1ål för diskussion. Det i sc.k 

riktigaste vore? ou rnan skulle anse att uppdraget vidtar or.md0l bart 

efter valet. Utskottet har likväl o:nsett att inledandet av arbetsåret 

på en bestfö:Jd. dag och den nu föreslagna avslutning•JD närLwst föregåenG.e 

varda& är att föredrnga. Frågan beröres ytterligare vid 15 §. 

_?__§_. Seclc:,n Lnndstinget nntagi t en ändring nv tidigare gälle,ncle 12nds

t ingsordning, vo.ri genor.1 land.stingsrnan, so1J ut sos till ledruJot eller 

crsä ttaro i lnndskapsstyrelsen skall frånträdf:l.. landstingsuannauppdrn

get (uot nr 3/1970-71) har utskottet icko funnit anledning att ytte:r

ligare beröra denna fråga. En uedlem i utskottet vidhöll dock sin upp

fatt~ing9 att uet icke borde stadgas hinder för landstingsoan att se.rJ-

tidigt vara ledar.10t ellor ersättare i landskapsstyrel sen. 

Utskottet har m1sett att ledamot i lcmdslmpsstyrelsen, soD blivit 

vo.ld till landstingsrJo.n:i borde berättigas inträda i landstinget för den 

tid fw· två uånader, sou återstår av hans uppdrag i l811clskapsstyrelson. 

Blir han ånyo vald till ledaL1ot eller ersättare :i skall han avstå från 

landstingsrnannauppdraget för Dandattiden 9 varvid hans ersii ttare i lands

tinget inträder i hems ställe. För de tjänsteutin soi:1 enligt förslaget 

skulle bli valbara till landstingsuän borde enligt utskottets mening 

tillträdet icke uppskjutas till dess vederbörande erhållit befrielse 

från tjänsten eller befatu1ingen. 

{Jrtskottet har också övervägt iJöjligheten att tillerkänna tjänsteutin 

och befattningshavare vid läns styrelsen och londskapsstyrels en vnl bar

het oberoende av att den valde k01~1;Jer att behålla sin tjänst. Uteslut

ning av en så stor grupp medborgare från full valbarhet är enligt ut

skottets rnening alltför strtingt. Då det likväl borde göras åtskillrn1d 

uollm1. föreclrago.nde tjänster.18.n vid ifrågavaronde verk, vilka tj:inste1Jän 

är medansvariga för beslut en, anser utskottet att svårigheter uppstar vi1 

fastställandet av, vilka tjänstemän so~:1 icke skall vara v::i.l boxa. Det 

är dessu torJ enligt förordningen ow länsstyrelse i;iö jligt att förordno.. 
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en tj ö..nsteuan till föredragande ( 16 § 6 uo1J .·) och sådan rJÖ jlighGt 

ko .. 11.ier troligen att lnföras också vid lcrndsk2psstyrolsen. Då gränsen 

l!1ello.n val bo.ra och icke val bara på detta sf:.i tt blir svävnnd G har ut

skottet iclrn ansett sig kunna föreslå iinclring i detta avsaende. 

]-5 ~ Såsou. redan froIJhölls vid 2 § ho.r utskottet övervägt l'Jöjlig

heton att land stingsnännen skulle till träda sitt uppdrag 01tledel bart 

efter valet. D~irvi d borde landstingets arbetsår avslutas vid en tidi

gc.i,re tidpunkt. Då det likväl är mera ändaJålsenligt att LandEtingets 

arbetsperioder kon regleras enligt förekoi;miande ärenden ,och tiden 

r.wllan valet och den 1 novm~1ber också i undantagsfall skall kunn2. 

u tnyttjo.s, onser utskottet landskapsstyrelsens förslag kunna 0L1fo.ttas. 

18 §. Enligt landskapsstyrelsens förslng skulle fullDnktsgr2nsk

ningen ske s~rua dag soD landstinget vidtager med sitt arbetsår. Ut

skottet anser det likväl nödvändigt att det nyvaldu londstinget sru:.iwan

koi:.mer till inofficiell förberedande U.iskussion 01:.i val av presidiuu 

L1.n. redeill dagen före öppningscereoonin. På grund h:~rav kunde full

ri2ktsgronslrni ngen verkställas redan dagen före öppnandet och tidpunk

ten faststdllas till klockan elva. 

~-~· IJandslrn.psstyreJ.sen föreslår att avSl.utondet av Landstingets 

o.rbetsår skulle ske under högtidliga foruer det år clå val förr:::i.ttats. 

Utskottet har icke m:isett nödigt fastställa detta i landstingsordningon. 
\J 

Finner landshövdingen oller talrnmnen skäl till si:irskil t högtidlig-

hållande 8.V en landstingsavslutning 1 ställer land stingsordningen icke 

hinder .härför. 

22 §. Förslagets lydelse överensstäLJ11er icke helt i:Jed 8 och 9 §§ 

självs~;relselage11 1 · varför utskottet föreslagit en ändring av stadgandet 

24 §. I den alluänna i:.10tiveringen har utskottet närnare redogjort 

för sin uppfattning om lo.ndskapsstyrelsens politiska ansvar. I överens

stämDelse härrnell anser utskottet att lan trädets berättelse hädan efter 

bordo betecknas sow lCJDdsk~~sstyrelsens berättelse. I övrigt oofattar 

utskottet 1 sås01.1 utskottet också fro.Dhålli t i sitt betänkande nr 15/ 
1970-71 ri1ed onledning av lantrådets berii ttelse för år 1969 1 att berät

telsen kan oDrodigeras till en lo.ndskapets årsbok 1 i vilken landskaps

styrelsens berättelse skulle ingå såsorJ en avdelning. DE!t synes ut

skottGt liilJ.pligt 2tt övergången till årsboken skulle förverkligas Ded 

redogörelseåret 1972. En uedlei:1 i utskottet ville bibehålla berättelsen 

såsou lCJD trådets. 

25 ~. Efterso11 initiativ inou lex.id.stinget till ändring av själv

styrelsolagon och lösningsrättslagen bör gå ut på en motion till riks

dagen har utskottet ansett den o.v landskapsstyrelsen föreslagna b punk

ten för lagmotioner överflödig. 
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2? §. I stade:;~mdet har införts cm uöjlighc:it att återlc:Ula ingiven 

cotion. Utskottot har oofattat förslaget men två uedlem~ar i utskottet 

ville begrt~ns8. uöjligheten till återkallandet till de fall 9 cl<l ett lik

rn:lnde initiativ i so.r.ma frågcL ingivits av lanc1skapsstyrels en eller 

ann211 uo ti onä:r. 

27 §. Utskottet föreslar att sjiilvstyrelsepoli tisk nation skall 

förutsä tto nnsl utning :?.v Din st f or:1 landstingsiJän. Därrued skulle unta

let vara detsru.JLl!l som det för initiativ till r...:isstroendevotui:::i före

skrivna antalet. Lnnclslmpsstyrelsen har föreslagit fyra för att möjlig

göra att ledo.r.:iöterna i dem självstyrelsepolitiska nö.unden geno1,1 enhäl

ligt beslut skall kunna besluta 01J sådan ootion. Då talrmnnon .j,r sj~lv

skriven ordförc:mde i n2.ri.mden och enligt 43 § 2 ooD. icke kan anses 

ve.ro.. berättigad o..tt inläi:rna Dotion till Landstinget 9 följer hiirav att 

:lt1:1instone en lnndstingsiJan uto.nför den självstyrelsepoli tiska niiiJnden 

bör ansluta sig till motionen för att den skall kunna upptagas till 

behandling. 

32 §. Landskapsstyrelsen har i jfö11förelse med 12ndstingsordnings

korn.Jj_tton skf~rpt kravet på beslut om ovillkorlig tystnadsplikt i själv

s tyrels epoli tislco.. näiJJJden så att näLmd en skall vara full tnlig och be

slutet enhZilligt. Utskottet finner detta krav alltför strängt. Visser

ligen bör tystnadsplikt kouua i frå.ga endast i undantagsfall och icke 

ens då gälla lQngre än till den tidpunkt då den förlorar sin betydelse. 

Förutsättning för att nU.rn1c1en skall få sig förelagd en fullständig 

utredning och alla de upplysningar sori1 erfordras är likvi:il att uppgifts

lär.maren i vissa fall försäkras ou iakttagande av tystnadsplikt. Också 

överläggningarna i näiJnden skulle hä111oas av w.ö jligheten att det sor,1 

o.nförts i en känslig fråga kunde :cJ.ecJ.delas till LJassrJ.edia. Utskottet 

·har därför or:ifr-ttat ko~1Tili ttens förslag oriJ 11ajori tGtsbesl ut angående 

ovillkorlig tysnadsplikt. En uec1ler:.:1 i utskottet ville likväl owfatta 

lnndskCLps styrelsens fö rslng s~'i till vido. 9 att bosl u tet borde fD. ttos on

hii.llic;t o.,v <lo n~l.r.vnrarnlo r:iodleui.nrno.. 

35 .... ~ Enligt larnlslc::psstyrelsons förslag skulle lag- och ekonoui

utskottet koll2s andra lagutskottet och fördelningen av iirencien uellan 

lagutskottet och lag- och ekonm~1iutskottet iclrn bindas vid det sakliga 

innehållet. Då utskottet anser att fördelningen av ärenden icke påkallar 

ö.ndring av lag- och ekonouiutslcottEJts nar.m och då utvecklingen gått i 

r.10tsatt riktning i Sverige 9 hnr utskottet icke 01i1fatto..t förslaget orii 

bontiuningo.rno.. första och andrn. lacsutskottet. J!'örclolningcm 8-V i:~ronden 

borde enligt utskottE:Jts mening följa nuvnrcm<le riktlinjer r,1011 vid 

oj;-),~n nrbetsbördc:.. för utskotten kunde Lnndstinget beslut htinskjuto. 

hrenden till lagutskottet eller lag- och okono;;;iutskottet ·oboroende 
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hi:'.rav. Vissa iirenc1en skulle do ek uttryckligen förbehållas lagu tskot

tet i cless funktion av ett Landstingets grundlc.gsutskott. 

Utskottet bar vidare föreslagit att kulturutskottet skulle utökas 

till f e:·.1 i:rndlei:1nG.r. I riksdagen fungerar kul turutskot tct liksoTJ ock

så s"'c:::.tsutskottot såsou lagberedande utskott. I lo.ndstinget kunde Dan 

ti:inka sig o.tt hö.nskjuto. exeupolvis slrnllagstiftning till kul turutskot

tet och sko.ttelagstiftning till finansutskottet. Utskottet har dock 

sto.nnc.t för att l<:.gberedningsiirendc::rra. borde handhas av de nuvaronde 

två utskotten UDc1 uö jlighet att inhi:inta utlå t.'.IDd.8 av kul turutskot tut 

och fino.nsutskottet. ])e lagberedande utskotten borde såvitt Döjligt 

ha L~tIJinstone vn.r sin juridiskt skolad uedlou uen ou lagbereclningsiiren

dena förc1elas på flera ti.n två utskott knn svårigh8ter uppstå hi:irL~od. 

36-]..8 §§ ._ På grund o..v utskottets vic1 35 § o.nförda uotivering har 

utskottet föreslagit tillti.gg till landskapsstyrels,~ns förslag i dessa 

paragrafer. Utskottet har dö.rvic.1 undvikit att preciJsorc. utskottens 
/ 

uppdrag L:er iin nödvändigt för att uö jliggöra hunskju tande av såd ... :..na 

8.renden, soD icke uttryckligen ntil:mts, till det utskott Landstinget 

finrn;r liiDpligast. 

40 §. Enligt landskapsstyrelsens förslag är utskott beslutfört 

o:LJ iJinst fyrn fo1JtedGlar o.v uodllern:mrnc:i., ä:;: tillstädes. InoiJ utskot-,, 

tet ifråga.sattes oD icke fullt anto.l kunde föroslcri vo.s ued hiinsyn 

till att uinst två orsä ttaro slcc..11 tillsi:itto.s för varje utskott. Det 

torde likväl kunna leda till pr8ktiska svårigheter i vissa fcJ_l ou 

fullt antr:,l i vc..:..rje skede av ett ärendes behandling skulle fordras~ 

varför utskottet oufattado lo.ndskapsstyrelsens förslag. Två wedlern:.mr 

i utskottet ville dock före skri va fullt antal såsou hittills varit 

fallet, då risk kunde föreligga för att utskotten i alltför stor OLl

fattning skulle behandla ärenden raed endast fyra feLltedelar av :Lrndleo

IJarno.. nnrvarondo. Mo.jori teten inou utskottet förutso.tte dock o..tt ut

skottsoedleDL10.rna skc:U.l känna c:..nsvar för sin uppgift och endast vid 

tvingande förhinder utebliva från sru:.1nantrtidena. 

~ '.L'a1rKtnnens funkti 011 i lands tingsarbetet har i land ska pssty

rels ens förslag utvidgats ued tanke på att den grupp, fr~rn vilken 

talu211non utgår, Gnligt gällande lanG.stingsordning försvo.gas oed cm 

L10clleJ.J. I förslo.get har denna olägenhet i viss 1:1ån eliuinero.ts och 

taL.mnnens betydelse för gruppen har ökats i det fall att hems röst 

blir avgörande. I princip bör talncmsuppdraget inne bö.ra ett uteslutc:.nde 

från ställni®tagande till ärendenas s.s..klie;a innehåll för att taluan- · 

nens ob j ekti vitet icke skall ifrågasti.t tas. Inou ett så li tot pn.rlnIJent 

soEJ Lanc.lstinget i:ir likväl verk311 av en strikt e;enoDförd sådan princip 
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nogo.ti v just så sou ovan .:m fördes. 

Utskottet hc..r stannat för att landskaps styrelsens förslag innebär 

en 18.r:iplig avvägning i denna fråga. .Det av ltmdstingsordningskooIJi tton 

övervägda alternativet att talr:.mnnons ersättare skulle inträda i lands

tinget innobLi.r uåhi:inda en ännu bättre lösning i frågan 9 •rJen andra 

koupl~lco.tioner uppstår därvid sou icke i detta S3DEJanhang kan lösas. 

±?~_och 47 §§_._ Landsko.psstyrelsen föreslår i överensstärn:1else ood 

lnnclstingsordningskouci ttens förslag att l2!1dshövdingens och lantrå

dets företriidesrätt vid Landstingei:s överläggning skulle inskränkas 

till en utvidgad replikrätt 9 varou niirware skulle bestö.TJ:Jas i arbets

ordningen. Utskottet nnser dock att den gällande företrädesrätten 

bör bibehållas vilket i sig innebär en obeg~~sad replikrätt. Beträf

fande ledo.uöternas i landsknpsstyrelsen rätt att del tagn i Landstingets 

överlii.ggnint; onfattar utskottet landskaps styrelsens förslo,g. 

49 §. Proceduren för L.?.ndstingets beslut OIJ o.tt lantrådet icke åt

njutor Landstingets förtroende föreslås av landsknpsstyrelsen bibe

hållen oförändrnd. Med hiinvisning till det utskottet anfört oi-J parlc..

:~rnntarisr.10n i londslmpets konstitution föreslår utskottet att st0,dgo.n

clot i 49 § skulle utvocklo.s Ded stadgandot i riksdagsordJ.1ingens 37 § 

2 och 3 L:olJ. sou förebild. Landstinget skulle sålunda kunna besluta 

on enkel övergång till dagordningen eller or::i uotivero.d övergång till 

dc.gordningen utffil eilor r:ied uellankonuande utskottsberedning. Icke ens 

noti verac1 övorgång till dagordningen bör därvid nödvändigtvis innebära 

ett uisstroendevoturJ 01J också Landstinget därvid kon erinra oIJ oDstän

digheter eller uttrycka önskei.1ål 9 soEl kan betreJcto.s so11 förpliktande 

för londskapsstyrolsen. I vnrje fall bordo slutligt beslut i sådo..n frå

ge. icke fattas förrtin lon trädets förklaring kunnat utdelas skriftligen 

till Landstinget och grundligt studeras~ vilket enligt utskottets ue

ning skulle tryggas genou fastställande o.,v den sjunde dagen efter det 

lcmtrådet fått del o.v yrkandet so1:.1 den tidigo.ste dagen för slutligt 

beslut i är en d o t. 

54 §..!.. GL-1,,llrulc.10 stndgon de i 48 § londstingsordningen före slås ou

rodigero.t och förtydligo..t i överensst~i.rJIJelse ued hävdvunnen tolkning 

av stc..dgondet. Visso. sto..dgonden ?:::tr i· sruJbnncl därrJed flytto:bs. Sålundo. 

är 48 § 5 oo~. nu infört i 3 lJOD. och 48 § 6 ElOD. ingår i 41 § 1 oo~. 

och 53 § 2 Dou. Utskottet nnser det nya förslaget i detta a.vseendo över

skåcUig.'.JTG och tydlir;are och oDfattc,r detsruJu::i... 

55 §. Frågo.n Oi~l kvoJ.ificero.d us.jori tct hc.r bohandlnts i cll1:.i8.nna 

Dotiveringen, vnrför utskottet endast hänvisar till vad där anförts. 
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10 §. Då utskottet o..nser o.tt proportionella. vo..l icke borde behövas 

för utseende o.v justeringsDännen för Landstingets protokoll har stcd

g.211 det koupl etter2 ts för c. tt uö j liggörn acklmJo. tion sval. 

7~ Utskottet har sm:.:ii:10.. åsikt beträffo.ndo kcmslikm:.111issi onens 

valdo. uedl rn.:.lrJ<J.r och har ko:uple ttero. t s tadgondet i enlighet däruod. 

li_~ Övorensstäi:.mo..nde ued vad utskottet anfört or:1 införcmdo o.v 

kr2v på l{Vo.lificerad uc.jori tet i beslu-G 01J lo.nclsko,pslagur har utskot

tet infört ett stadgc~do ow att 55 § denna londstingsordning icke skul

le kunna ändro.s annat än .ned kvclificerad rJo..joritet. 

I övrigt har utskottet infört ett o.ntal redaktionella Undringor 

so11 icke fordrar närDare rJoti vering. 

Med hiinvisning till det ovan o.nförda får utskottet vördsarJt föreslå 1 

att Lo..ndstineet oätte antago. förslaget 

till lnndstingsordning för landskapet Åloncl 

;.:.1ed följnnde ändringar: 

5 §. 
V c.l bnr----- ( 1 EJOi:.1. )---- dii rtill. 

Förverkar-----( 2 L10d. )-----londsting.snannauppdro.g. 

Väljes lcmdshövdingen ~ lon tråclet ~ ledCl.Llot eller ereö.ttare i lc.nd

slrn.psstyrel sen~ tjiinstew1n vid lL~nsstyrelsen eller tjänsteuan vid lo.nd

sknpsstyrelsen till lm.1dstingsoan~ sknll vederbörande efter det valet 

vunnit lc.gn kro.ft begära befrielse från förenäunda tjänst 2 befa.ttning 

eller uppdrng. (ut esl. 2.. fiar _ leduno t ,i lo.n..Q.13kaps sty J'f;ls en_ ti 11 tri:i tt 

lo.ndsting~pCl.UJ2J2drag 2_på krn_iclf§' del tagn i l~mdskaps styrelsen.§_ 

SODuc .. nt:dl .. Jen under återstoden o:y ~den för uppdraget såsou ledaTJ.ot. 

15 §. 
Lo.gti:"Ja lo:ndsting sci..:.:mnnkouuer till session varje arbetsår den 

1 novoober och den 1 oars. 

L~ndstingets nrbetsår avslutas den sista vardagen i oktober. 

16 §. 

Har landstinget upplösts 2 skall landstinget efter nyval SOIJwan

kor.iuo. till lagtina uöto på .första dagen i den kalenderraånacl, sow 

begynner näst efter 90 dngo.r från upplösningen. 

Angående ------- ( 2 LlOD. )----- a:okoDrJer. 

17 §. 

Ou soxJjJankallanclet----(1 m01::. )-----Åland. 

Kallelse---(2 ~oo.)---~kungöres. 
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Ej nå urtiL12 lcJiclsting utsiitt2s c.tt börja tidigo.re :in pä 15 dagen 

efter kallelsens utfiirdande 7 ej heller fortgå längre än till och L1ecl 

den sista helgfria dag före den 7 då lagtioa session vidtager. 

Vid urtina----- ( 4 111ou. )----- sarn:mnhang. 

18 §. 
:Dago~12~ ntis t före don 1 på vilken land stinget efter val för sto. gången 

skall s.'JJJunnkm:1r,m 1 bör snutliga landsting suän klockc.n el va före to sina 

fulluakter för elen oller c1eE1 7 so1J landshövdingen förordnat .::~tt granske. 

fullr.mkterna. Vicl tsranskning o,v fullraakt bör undersökas 1 huruvida 

den iir utfiirdad 0,v behörig uyndighet och i föreskri von forr::i. 

Alfabetisk förteckning över de befulluliktigade landstingsoännen 

skall senast klockan tolv följande dqg tillhandahållas landstinget. 

Landstingsuan----(3 IJOD. )-----fulhmkt. 

21 §. 
Landshövdingen-----(1 woEJ..)-----öppnat. 

Landstingets avslutande sker på tid sor:i landshövdingen tillkänna

giver. (Utosl. ) 

Vid förfall----(·3 0011.)-----stadgat. 

·22 §. 
Prcsid en tons frru:is t~Ulningo.r och ne clcloland on övorltirJnas till lan<1 s

t in r; c t s ~is q_u_J;__~_jJ:i 1 v s _"SY_ =!-~~)_@..C l:J. [~~.Et~<lc,;. <?:._f?_._ 

24 §. 
Angående londskapsstyrelse_Q_§ berättelse gäller vad därou är stadgat 

i landskapslagen oo landskaps förvaltningen. 

25 §. 
L0,ndstings;:i.<:i,n tic;or ri:itt o.tt till larnlstinget övcrltL:ma uotion i 

den ordninG 26 § stnclear. Motion skall innofatta antingon 

1) laguotion 9 innchållando i lagforu avfattat förslag 

a) ou stiftande av ny landskapsla,g eller ou änc1ring 7 förIBaring 

eller upphävande av gällande 1011dskapslag; eller 

(uteslutning) 

b) oD lagnotion till riksdagen; 

2) fin2,nsDoti on------ ( frc:u::ist. )------riksdagen; eller 

3) he:;,rntällninesnotion-:----- (fraE1s t. )------å ts;ärd. 

27 §. 
Utan hinder av stl'.dg011dena i 26 § uå uinst feo landstingsDiin väcka 

uotion i .'.:i.rende rörande landskapets författningsenliga rö.ttigheter. 

Angående sättet för cmhängigc;örMde nv förslag OG yrkande på uiss

troenc1eförklaring för 1811 trå.det stadgas i 4.9 §. 
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32 §. 
S ji:il vs tyrols epoli tiska niiundens noc1leIJoar sko.11 visa största vo..rsau

hot i avseE:ndo å rJeddelande till 211dra ou vad vid niiundens sor.manträ-

do förekor.mi t. Ifall nönnden (utesl.) prövo.r ovillkorlig tystnadsplikt 

vara o..v nöden? .ir sc:wJtliga niirvorc.nd!QJ di:irtill förbundnn. (Utesl.) 

35 §. 
Vid varje lagtiua landsting skall senast andra dngen efter dess 

öppnande för beredning nv iirenden tillsättas ett lo.gutskott? ott la_g

och ekonouiutskott 1 ett finansutskott och ett kulturutskott 1 vart och 

ett bes ta ende av fe1J DedlmJrJar 1 saut ( utesl. ) ett justeringsu tskot t De d 

tre l:Jedlei~1ar. För sådan behandling av ärenden 1 soJJ. 01Jföri:1i:iles i 5L1r § 1 

skall landstinget senast på tredje dagen tillsätta londstingets stora 

utskott 1 i vilket sko.11 inväljo..s tio rnedlewruar. 

Land stine;e t----.:.. ( 2 r.10u. )-----Dedl eurnar. 

För varje utskott tills~ttes oinst två ersättare. 

Utskotts -----(4 noD.) -----slutförts. 

Vid urtiua----- ( 5 non. )----- o:cf ordras. 

36 §. 
Till lagut~kottet eller lag- och ekonoi=iiutskottet hiinskjutes förslag 

angående stiftande 1 iindring 1 förklaring eller· upphävonde av landslm. ps

lag. 

Lap;utslrnttet åligger att bereda i 55 § ni:iLlnda i:irenden och landskaps

styrelsens berö. ttolse saDt att skilja Lwllan landstinget och dess 

tal1Jan då talr:iannen vägrat upptaga viickt fråga eller frawställa propo

sition eller då landstinget annorlodes icke åtnöjts ued ta1E1c:mnens 

förfarande. 

Lagförslag och frnus tti.llningo,r av ekonoDislc natur hänskjut es föro

trö.desvis tLl.L.]._~-:_9..ch_ ek01191]iutskottot. 

Angående fördelningen 11iellDn lagutskotten av de till deo hörru1<.1e 

ti.rendona beslut er landst.:j_nget. 

37 §. 
Till finans utskottet hänskjutes landskaps styrelsens förslag till 

årsstater 9 förslag till frcu:1ställning on extraordinarie anslag 9 finans-

1:wtion~ saut landskapets bokslut och revisionsberiittel13e. 

38 §. 
Kulturutskottet avger utlåtanden till finansutskuttet över land

skapsstyrelsens förslag till årsstater såvitt gjller anslag för kul

turella iin dauål samt u tlå tan~ ;L till detsaöua hän skjutna frågor o.,v 

kulturell innebörd. 
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45 §. 
Vid plonuu tiger varje 1011dstingsi~mn 2 rJed i 47 § niiunda undantag 2 

rii tt att erhålla ordet i elen ordning vari han c.muiil t sig. :Dock kan 

landstingsuan? på sätt i arbetsordningen niiruaro föreskrives? givas 

ordet i annan ordning för att i korthet bo svara anncms anf ör311de. 

Varje lanclstingsmnn-----G2-·D._i. )-----tilldrager sig. 

Ej Llå-----(3 moo.)------protokollet. 

47 §. 

Landshövdingen och lantrådet iiger rätt att övervara fandstingets 

plena och del tagG. i överliiggningarno.? r_ion icko i beS!uten. Lag sa.urna 

vare -beträffande ledru~ot av 1011dskapsstyrolsen. Vill landshövding,§n 

eller lantrådet yttra sig, gives honm~1 ordet ·frarJof.1 andra. Angående 

replikri.:i.tt för ledru;Jot i lanclskapsstyrels en stadgas i arbetsordningen. 

49 §. 
Yrkande ou att landstinget skall förklara 2 att lantrådet saknar 

landstingets förtrocmdo 2 bör göras skriftligen och undertecknas av uinst 

feu landstings:1i:in. Arendet iJå icke i1pptagas till avgörande förriin 

lantrådet beretts tillf6.lle att senast på tredje dagen efter erhållen 

dol diiro.v inför landstinget avgiva förklaring. Övorliiggni ng i tirende~. 

uå icke företagas tidigare ;_in pti sjunde dage~. 

Sodan överl2Lgg11ingen _t'örklarats avslutad, ;fraustiiller talrn:mnen 

ti~l landstingets_ godkännande övergång ti 11 dagordningen i följande 

_ordalydelse: "Efter att ha ;Jottae;i t förklaringen Q_y53rgår landstinget __ <:::::: ... 

ti 11 dagordningen rr ! 

I:~~~1stinget kcu1 antingen godkänna sådan enkel eller under diskus.,.. 

s..;Lonen föreslage::n Doti ve.rad övergång till dagordningen eller besl ute~-

< h.'inskjuta saken till vederbörande utskott, Hänskjutes saken till ut.,.. 

skott, bör dett~ föreslå wotiverad övergång till dagordningen 2 angäe~de 

vars slutli.~ tp""nehåll landstinget fattar beslut. Förklarar landstinget 

att lon tråde saknar landstingets förtroende, skall b8sl utet oLJfattas 

av Dinst 16 landstings1tiän. 

55 §. 
Landstingets-----(1 ium11. )-----rösterna. 

~dstinget r:Jå best:iuua 2 a:t;_tJinc1rj_ng 2 förklaring eller upphävande 

av eller avvikelse från vis?,_ lanclskapslag eller vissa sto..dganden i 

landskaps lag sgll sko i den orc.1i:,iJng soD stadgas i 1 lJ.OIJ. 

62 §. 
Taloannen-----(1 lJOrJ. )-----skäl. 

Nöjes landstinget iclrn aed tolDannens åtgärd, hänskjutes ärendet 

ti 11 lagutskot ~t 2 vilket utan dröj suål bö:r inkorn:1a r;ied Lloti verat 

avgörande? huruvida sakens upptagande eller oarös tningsfö:i::-slags fraw-
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s tb.llande strider oot lag eller raot av landstinget förut fattat beslut 

70 §. 
Landstingets-----(1 rJorn. )-----protokollet. Kan landstinget icke e

~'l.~tses de genoo pr_2.]2_ortionella val. 

71 §. 
Landstingets kansli står under kans liko1m:1issi onens uppsikt. Till 

kanslikorn::iissionen hör talr.iannen och vicetaloännen so.ot två för varje 

arbetsår utsedda landstingsui:in, vilka 9 därest landstinget icke kan 

enas ou deii1? utses genou proportionella val. 

74 §. 
Denna landstingsordning träder i kraft den 1 noveober 1971. Genoo 

densar.wa upphäves landstingsordningon för landskapet Åland. av den 14 

oo:cs 1951 (14/51) jäote senare tillko1:ma ändringar. 

StadF;m1det i 55 § denna lG.Dd stingsordning r:1å icke ändras 2 förkla

ras eller upphävas 2 ej heller Då avvikelse därifrån göras på annat 

sätt ti11 i sagda lngrurn i:ir sto.dgo.t. 

Ji[arieharJn, den 13 april 1971. 

På lagutskottets vägnar: 

Nils D8.hliJan 

Rolf Sundman. 

Närvaronde i utskottet: ordföranden Dahloan, viceordförGTiden 

Persson, ledamöterna Sundblon och Östling sru1t suppleanten Wideoan. 


