
LLGUTSKOTTETS betä.nkande n:c 38/1970·-TL 

med anlednj_ng av 1 trn J\larik H::O°igJ;blorn L.L f'l ~ s 

lagmotion om a11tagande av lm1d stingsordning 

för 12ndskapet Aland och landska1·rnlo.g o:::ri i:ind

ring av landskapslagen angående landskapsför

val·cningen i landskapet J~land. 

I1ied 031::i.edning 2v ovannärrmda lagmotion~ v2,röver Landstinget inbegj_rt 

utskottets utlåtande~ får ut skottet vördsa.Int 0,nfö ra följande: 

Utskottet har med anledning av landskapssty:relsens framstiill:ninga:r 

nr 6 och 15/1971 avgivit betänkandena nr 35 och 33/1970-71. Förslaget 

i motionen avvike:r i vissa avseenden från de förslag utskottet tidigD,

re fr21ufört. Utskottet har likväl funnit att vissa förbättringar före

slagits i jämförelse med utskottets förslag och har utskottet i så:lo.na 

avseenden omfattat motionen. 

-----En väsentlig änd:ring i jämförelse med tidigare ställningstago.nden 

är den utvidgade form av parlamentarism? som motionen innefattar. Ut-

skottets mo..jori tet har .i ärendets tidigr:- ~g intagit en för-

siktige,re hållning till denna fI'ågo.. Då nns..L·u. c:ni:agen lccing en utvidgad 

pc.rl&mentarisk mrnvarighet hos landskapsstyrelsen eme1lertid är större 

än utskottet hade förutsett? har utskottet i princip likväl omfo.ttac 

förslo..get i motionen. 

J)et synes do ek utskottet uppenbart 7 att le.ndskapssty:rel sen s politis

ka o..nsvarighet icke bör byggas upp på ett sådcint sätt 9 CLtt den klli"'1 upp

tagas till prövi1ing end2st från landstingets sida. Också l.:mdsk2,pssty·

rels 011 bör vo.ro. berättigad att i angelägenheter, som betroJ;:to..s som vti

sentliga för landskapsstyrelsens politiska målsättning? ställa förtro en~ 

dofråga för 2,tt klargöra 7 om Lo.ndstinget omfattar denna målsättning 

eller icke. Utsl-::ottet har därför föreslagit sådnna kompletterande stad

go.nden som i detts avseende ansetts erforderliga. Enligt utskottets upp

fo.ttning är bristen på möjligheter att aktualisera. förtroendefrågor 

från lo~trådots eller landskapsstyrelsens sido. måhända den mest uppe11-

bQr2 luckan i landskapets gällande författning. Enligt motionens för

slag skulle landskapsstyrelsen vara tvungen att avgå utan att förtroende

fråg211 kunde föras till debatt därförinnan. 

I motionen f:ro.mhålles G.tt ett av huvudsyftemålen med revisionen 

o.v lo.ndstingsordningen och förvaltningslagen bör vara att sk8..pa möjlig

heter till e-;_1 debt:i,tt mellan Lo.ndstinget och landskapsstyrelsen i sjiilv

styrolsens väsentliga o.ngelägenhetor. Utskottot omfattar helt deiu10. 

princip. I sådant~ Eiyfte kon också tillkomsten av den självstyrelsopoli·- r~ 
tiska 112.mnden och den utvidgo.de rtitten att ställD. frågor anses såsom !/ 
betJ sefulla reformer. I viss mån torde det i utskottets försl0.,g 
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berado..s utrymme för kontaktformer, som ätminstono enligt tidigQro vo-

- dort.::;,gns u.ppfo..ttningar km1 anses t~i.cko. varcmdra. :Då utskottet likviil 

ansett dot bättra att anordna för mångo. kontalctformer än att anordna 

för få 9 har utskottet ic:rn velat motsätta sig de nyo. förslag, som mo

tionen im1ehåller i sådant avseende. 

Lagförslagen ho.::c, trots ett ornfattMde förarbete 7 fått sin nuvaran

de utformning utan det grundliga övervägMde? sommre önskvärt. Ut

skottet vill också beklaga att icke hela förval tningsreformen kan upp

tngas till bchs.ndling i sn.rnbnnd med revisionen av landstingsordningon. 

På grund av de betiinklighoter detta ger cmledning till? vill utskottet 

icke ge lo.ndstingsor :Lngen större skydd för frsmtiden gen om bestämman

de att kvelificerad majoritet fordras för dess ändrMde, än att detta 

krav gäller enbart 55 §, för vilken det är oundgängligt. 

Landstingso~dningen. 

5-~.§JL. Utskottet anser att den i motionen uttryckta uppfattningen, att 

samma person icke kan vara medlem i både Landstinget och landskapssty

relson ko..u omfo.ttas. En medlem i utskottet var dock i det ta avsoonde 

av don mcmingon, att något hindar för sådant dubbelt medlernsko.p icke 

finnes. 

Enligt motionen skulle det vara möjligt för ledrunot av lo.ndskapssty

relsen, som blivit vald till landstirigsrnan 9 att. själv avgöra om han 

vill tillträda landstingsmannauppdraget eller icke. Utskottet anser 

att sådan valfrihet icke borde finnas utan borde det i lag avgöras, 

vilko t uppdrag vederbörande i sådant fall skall inneha i fortsättningen. 

-i:tskottot har diirför infört den lydelse av dessa p2.ro.grafer, som före

slogs i betänkande nr 33/1970-71. En medlem i utskottet ville -lösa den

na fråga enligt den principen, att landstingsman icke skulle vara val

bar till ledamot eller ersättare i landskapsstyrelsen. En minoritet 

inom utskottet var också villig att omfatta en sådan lösning 9 att lede.

mot av landskapsstyrelsen, som blivit vald till landstingsman? skulle 

få inneha båda uppdragen under den återstående mandattiden i landskaps

styrels en, normalt två månader. 

motionen föreslås en begrtinsning av valbarheten så, CJ..tt innehav av 

tjänst eller befattning vid landskapets centrala ämbetsverk skulle ute

sluta valbarhet. Då likväl landskapets centraln ämbetsverk icke i:ir en 

i lag definierad insti tutio:n och icke heller med de föreslogna stadgcm

deno.. i förval tnings,lagen kommer att bli definierad? kffi1 utskottet icke 

omf2ttn förslaget i detta avseende. Den gällo..nde bestö.nm1elsen har genom 

praxis fått en tolkning som enligt utskottets mening är klnrare än något 

av de alternativ ut.skottet övervägt. 
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.Q..J.. I stadga11det har endast ott förtydligande införts o 

Utskottet har återinfört lMdshövdingens och lantrådets riitt att 

.. "-L'G. from sti:illningar i landstinget 0 :Den i motionen föreslagna rätten 

c::i.,tt lämna meddelanden till landstinget medför icke möjlighet till ären

denas behandling i Lc:mdstinget 9 ej heller rätt att göra anslutnings

motion. Såväl landshövdingen som lantrådet borde likväl ,ho. möjlighet 

e..tt bringa tirenden till Landstingets beho.ndling enligt utskottets åsilct. 

I rnotionc;n föreslås att återtag'.911de av framställning kunde ske blott 

efter talrnMskonferensens hörcmde. Utskottet anser dock att talmanskon

ferensen icke har sådana uppgifter sig anförtrodda i lm1dstingsarbetet 

som skulle ansluta sig till den föreslagna. JL terkallande av en framställ

ning medför uttisckligen rätt för envar landstingsman att göra anslut

ningsmotion? varför ärendets fortsatta behandling i Lands tinget icke 

på detta sätt kan förhindras av landskapsstyrelsen. I utskottet har en 

medlem omfattat motionen i detta avseende men med den ändringen, att 

Landstingets presidium skulle höras i stället för talrnanskonferensen. 

Utskottet har infört gällande stadgande om att återkalla...11de kan ske 

då ski:il därtill 211ses föreligga. 

24..J.. En medlem i utskottet nnsåg att berättelsen över landskapsför

val tningen borde fortsättningsvis betecknas som la.'1 trådots berättelse. 

Utskottets majoritet har omfattat motionen. 

_9 _ _§_. I motionen :föreslås? o.tt hcrnstLi.llningsrnot'ion skulle kunna innc

h&lla förslag o.tt Landstinget mätte hos självstyrelsepolitiska ntimnden 

hernsttillo.. o:m vidtagande av viss åtgärd. :Då utskottets tidigare inställ

ning varit att denna nämnd icke skall ha andra än rådgiv211de uppgifter 
~~~~-.,~~,~,,~. ·~'~'-'-~'''''·~'~'''' ,,,,,.,,,.,,,,, 

och i Gotionen icke föreslås annan utvidgning av dess uppgifter 

viss initiativrätt? finner utskottet det uteslutet att nämnden på detta 

st>..tt skulle ges verkställande uppgifter. Utskottet har därför utelämnat 

möjligheten till sådan hernstiillningsmotion. 
') - " ,6 _2. Tiden för ingivande av motioner i början av varje session för8-

,,_J.s i motionen förlängd till 15 dagar. Syftemålet med tidsbegränsningen 

för sådana motioner bör uppenbarligen vara att möjliggöra deras behand

ling under samma session utffil att denna för motionernas skull måste 

f örlöngas. Utskottet anser den föreslagna tidsfristen alltför lång och 

föreslår att den skulle fastställas till åtta dagar. I stället har ut

.. :.o·ctc:t föreslagit att tiden för anslutningsmotioner skulle förlängas 

till fyra dagar? då denna tidsbegrö.nsning i många fDll visat sig vara 

alltför snö.v. Enlidt utskottets åsikt finns det icke skäl för undo.ntag 
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för homst2..llningsmotioner. Kunde sådnna ingivas obe:roende c_rv don för 

, övrigo. moti one:c g:illande tidsbegränsningen? så skulle det vara möjligt 

o tt utan sldil förliinga en session gen om ingiv ande av hom3 t2.l lning srno

ti 011 er de sista dagarna lands tir~:::;et är samlat. Utan ti dsbegr~insning 

skulle sålunda endast de i 27 § avsedda självstyrelsopoli tiska motio

nern8. bli. 

4 kape. Utskottet 2nser motionärernas förslag om självst-yrelsopoliticl<::a 

n2-rnndens beniimning mindre lyckat. Det tidigare föreslagna :r.!cnmet hcr 

gjort klar skillnad mellan landskapsstyrelsen och nö.r:mdon? vilket clet 

föreslagna ny9, 11o.mnot icke gör. Då näi;mdens uppgifte:c- icke är och icke 

heller bör vara i något avseende av SO,)j)tua ellor liknana.o natur som lond

skapsstyrelsens? fiis ter utskottet stort avseende vid att förväxling 

av organen och deras uppgifter i möjligaste mån undvikes. 

~9-~~· Enligt r::10tionen skulle sjtilvstyrelsepolitiska nämnden berö,ttigas 

göra förslag o:o åtgärder till såväl Landstinget som landskapssty:r·elsen. 

Utskottets majoritet hor omfattat initiativrätt inom Landstingot för 

nämnden. En medlem ansåg dock att den i 27 § stadgade motionsrtltten 

var tillfyllest och att nämnden icke borde få initiativriitt. 

Däremot ansftg utokottet att nö.mnden icke borde ha riitt att göra för

slag till lo.ndskapsstyrelsen. Härav kunde följd att ntirnnden -på Lands

tingets viignar utövar inflytande på landskaps styrelsens verksarnhot, vil-· 

ket är främmm1de för Landstingets organisation 7 • diir beslut slutligt 

tillkommer i plenum orn de icke berör Landstingets inre angoltigenhotor. 

Det föreligger också en uppenbar ri.sk för konfliktsituationer? ou lo..nd

slmpsstyrelsen i förli t811 på att självstyre ls epoli tiska nämnden givit 

·1ttryck för Lo..ndstingets vilja fattar beslut? som sedermera kommer att 

ler i tiseras av Lands-tingets majoritet. En medlem av ut skot tot hade dock 

velat omfatta motionen i detta avseende oförii:ndrad. 

32 §.Beträffande tystnadsplikten för s jälvs-bJrelsepoli tiska nö.Jjmd Gns 

Dedlemrnar har utskottet omfattat raotionen. En medlem hade likväl velat 

föroskri va enhtUligt beslut för ovillkorlig tystnadsplikt. 

35:_!9 ~§.r~· I motionen föreslås? att också Landstingets f'inansutok ot t och 

kul tu:rutskott skulle fungera som lagberedande organ. J_jag- och ekonoE1i-

u tskottets namn föreslås i sDJ.::iband här1i.1ed tindrat till ekonornj_utsl-:ot tot. 

}förigenom kunde 12gförslag? hörande till dessa utskotts speciell2 sektor~ 

behaDdlo..s av samma utskott sor::1 helt eller del vis bereder bevillnings-

f 
0 ,, 

ragor pa SOI111l1a .ornråc1G. 

Ehu:ru förslaget J~n~ebär vis sa fördelo.r sakligt sett h'.:tr ut skot tut 

icke velat frångå don nuvar811de boredningen av lagförslagen i tvu, utskottQ 

Utskottet anser o:tt juridisk sakkunskap såvitt F1öjligt bö::::- vara ::-copre--
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sentGr2,d i de lagberedande utskotten och det skulle si:illan vo.r2, rJö jl igt 

att up-:_:n1å detta med fyra lagbe~edande utskott. jiven o:in behandlingen i 

stora utskottet kan möjliggöra en enhetlighet i 12gstiftningsarbetet 

föreligger dock risk för att svårigheter uppstår. Det kan icke heller 

anses vara riktigt att stora utskottet sko.11 belastas med lD-gtekniska 

uppgifter i större utsträckning iin hittills. 

Utskottet har di:irf'ör bibehållit elen nuvaro11de organisationen av lag

berocbingsarbetet i landstinget i den något reviderade forr,.1 ·u.tskottet 

föreslog i sitt bettinkande nr 33/l970-71. JJå hela reforwförsl2g0t också 

innefattar en strävan att häva den tidsnöd, som i många fall prc,glat 

landstingsarbetet, bör det bli möjligt att i större utstriickning iin 

hittills inhiimta utlåtanden av andra utskott, varigenom de i i:10tionen 

avsedda i'ördelarna borde kunna uppnås. E:n Dedlem CN utskottet var v.illig 

att oDfatta motionen beträffande lagberedningen i L8.11dstinget. 

Då utskottet vidhållit sitt tidigare förslag, blir 811 ori:rpnragrc.fe

ring nödvändig. JJi:irvid kan motionens 41 § uppdelas i tvenne paragrafer 9 

vilket utskottet anser vara att föredraga ur redaktionell synpunkt. 

453~· Utskottet har infört en r0daktionell ändring. 

!!:8 _ §. I motionen föreslås en utvidgad ri:itt för lanclstingsman att ställa 

frågor till lrn.:.dskapsstyrelsen. ])en ena for.D.1en (spörsmål) liknar· i hög 

grad interpella ti onsriitten i riksdagen men skulle enligt motionen 

icke innebära förtroendefråga . .Avsikten skulle vara att möjliggöra 

en debatt inor11 landstinget i förvaltningsfrågor. Det föreolås lilcvtLl? 

att Landstinget kunde efter avslutad överLiggnine; fatta beslut i t~ren

cl et .. 

Utskot.tet anser likväl, att det är friirnmande för den g2t-llande för

~elningen av maktbefogenheterna i landskapet att Landstinget- skulle 

fatt2 beslut i förval tningsärDnden. På Lanclstirtget ankornrner att genom 

lagstiftning och bevillning uppdraga gr2,ns erna för landskaps s LyL·o ·i::.::i P11R 

vorkso.mhet E1en icke att fatta beslut i de iirenden? som anförtrotts 

lcmdsko;pssty:eolson såsom förvaltnin~st"irendon. Utskottet hn.r dJir.1'ör crn

sett att dobatt i iirendot kunde tillåtas mon sodan don ör ::wslu-Getd o~cul

le beslut icke fattas? vilket skulle innebiira cletsarnEm sou att enkel 

övergång till dagordningen alltid skulle vara föreskriveno 

Två ncdlernnmr ansåg att inför3I1de av spörsmål icko var på2c:-!llat. 

JT'örsl c>,got Oi"J ko1i1plu ttering av 0nkul fråga rwd tillCi.e;gsf:r:i:t c;or, vj_llcot 

ut skot tot ti di gG..rc övervi::\.gde vid behandlingen 2v landslmps styre ls ons 

fram stiillning i t,r;rnet? kcm ut skottet omfatta . 

. Utskottet har infört förtydligande iindringar i 1 mom.? son utskot

tet i so.,k k<:::rn ornfåtta. En medleu ansåg att beslut o:w Disstroe:nd.evotm:.1 
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borde 0Ii1f2ttas av E1inst 20 lo.::.1dstingsmän. 

])är01:J.ot kan utskottet icke omfo.tta d2t i r;10tio11en föreslagno. 2 :001.1. 

])et torde j_cke vani, möjligt för Landstinget att o..vgöra, or,1 lrrntrådet 

nnhållit Oill befrielse från sitt uppdrag av politiska orsaker eller av 

andra skö.l i det foll att han icke sjiilv angivit skö.let för· sin avskeds

nnsökcm. Under sådana oDs-Ciindigheter förlorar tidsbestl:imningen helt sin 

betydelse. Vill lantrådet bereda Landstinget rådrur:1 före beslutets fat

tande, har han r::Jöjlighet därtill genom att begiira befrielse från en 

tidpunkt, som iir tillriickligt avlägsen för att Lundstinget skall kunna 

överväga frågan grundligt. Utskottet har diirför uteslutit 2 mom. 

51_ §. Hiinvisn.nde till föreslagen iindring av 23 § och då utskottet ans er 

att jö.mviil de sjiilvstyrelsepolitiska motionerna borde beredas i utskott 

före fattande av slutligt beslut i ärendet hs.r utskottet vidtagit härav 

påkallade iind ringar. 

55 §. I 'motionen föreslås att landskap slag? SOIJ berör s jiil vs tyrelsens 

konstitution, skall kunna skyddas med kro.v på kvalificerad majoritet. 

De viisentliga bestämmelserna om sj~lvstyrelsens konstitution finnas i 

sjiilvstyrelselagen och lo.gen om utövande av lösningsrätt vid överlåtelse 

av fastighet i landsko.pet illand. I landskapslagstiftningen finnas endast 

ett fåtal stadgonden, som enligt utskottets åsikt skulle behöva skyddas 

på detta sätt. Stadgundet i 55 § hör givetvis till dem. Därutöver borde 

stadgundena orn 1311dskapsstyrelsens politiska ansvarighet i om utsoondet 

hos jllo.nds flaggo.. och vapen och möjlig.en också o.ndra stadgo.nden i lD.Ylds

tingsord.ningen åtnjuta sådnnt skydd. Utskottets 11mjori tet ho..r liksom i 

betänkandet nr 33/1970-71 ansett, att krav på kvalificerad najoritet 

för lindring av visst stadgD.Ylde icke borde införo..s genon en best..1.rnJelse 

i 1211dstingsordningen utun blott möjlighet beredas att fro.rndeles antaga 

sådana stadgDnden. Det i motionen fr8.li1förda förslaget om att antago.nde 

av sådan begri:insning·också borde ske r::ied kvolificerad wajoritet finner 

utskottet principiellt riktigt. En medlem av utskottet ville dock rednn 

i landstingsordningen fastställa de s tadgunden, som skulle skydde,s 11ed 

kro.v ~på kvo.lific erad Emjoritet för i.indring i och on Dodlem ville ·begrö.n-· 

sa kravet på kvalificerad ElO..jori tet till de två i 1 IJ.Orno närnnda grund

lagarna. 

R:Jl §§!. Utskottet föreslog i sitt b8t8nkande nr 33/1970-71 ett till

liigg i fto att :tJöjliggöra onhiilligt val av justeringsol:in och medlo121-

1Jar i knnslikomuissi onen. Enligt raoti onen skulle också desso. val ske 

enligt bestiirn:1els erna för proportionellt valsi:itt (72 §). Ehuru ut skot-
.L .L • ·~t t•d· i.,e i., anser sic i igare förslag ho. praktiska fördelnr, vill utskottet 

icke föreslå i:indring µv stadgand8na. 
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7) §. S·cadg211dets soJcl:'.ga inneh2'1ll föl je r av ~-2 § 2 rnou. och ho.r L1Jir

f ör uteslutits. 

Ändringarno, i förvaltning slagc;n. 
/ --~-~· --~-~---~--~---~--·--~·-·-· 

1, ~.\§_to.,dgonclct rnoti ve ras 111ed att begreppet n CGYd;ral t ::-i,1i1betsverlc 11 

införes, vilket i:ir av be ty del se för tolkningen av 5 § l::mdstings

ordningen 1 sådan elen föreslås lyda i uotioncn. Då sagda begre;pp likv.~l 

förblir obesttiwt Ded det föreslagna stadgDndet i har utskottet 1 sor:1 

frångått wotionens förslag till lydelse för 5 § landstingsordningen 1 

föreslngi t uteslutning av denna p~ragrnf J 
L ~~~ IEinvisande ti1J "ördes under 1 § har utskottet föresla-

git utbyte av n1ancls~'-c.·,.:._; a 1imbetsverk 11 till 11 londskapsstyrel-

scm11. Det kan dessutom icke anses läi:;1pligt att lägre tjänstemän inorJ 

landskapsförvnltningon skulle vara valbara till ledrunöter i landskaps

styrelsen i då dessa dock innehar en stti.llning av förrnii.n till 12nfl .skn.pc ·t;s 

t j iins t emi:in • 

4 ~ Såsorn i ol lrJi:i.nna motiveringen anfördes, anser utskottet att för

troendefråga också bör kunna sti:illas från lantrådets eller londsknps

sty-.celsens sida 1 varför utskottet här infört ett stadgonde hiirom. 

Sedan Landstinget konstaterat eller genoo sitt beslut gjort det 

uppenlxtrt att landskapsstyrelsen saknar Landstingets förtroende,· bör 

1211clskapsstyrelsen dock handha förvaltningen såsor11 expedi tionsr,1inisti:ir 

till dess ny landskaps styrelse blivit vald. Utskottet har kompletterat 

stadgandet för att klargöro, detta. 

Med heinv,isning till det ovan anförda får utskottet vördso:ut föreslå, 

ntt Landstinget måtto antaga lngförslagen 

med följC111de ändringar~ 

~ ... ,~.:.,::~J;'~fö.;f._l_.~Q.J?k~g_t A~_anj.~?-
5 §. 

Valbar till landstingsr.10.n i:ir envar soD iir röstbertittie;ad. 

Förv8rkar landstingsrnan siri valbarhet, upphör hans landstingsE10.nns.

uppdrag. 

Vi:iljes landshövdingen 1 lantrådet, ledamot eller ersi:ittare i land

skapsstyrelseni tjänsteraan vid länsstyrelsen eller vicl J.ond§_li:_o:p_sstyrelse~ 

till landstingsEmn 1 skall vederbörande efter det valet vunnit lago. 

kra~ begtira befrielse från föreni:irnnda tji:inst, befattning eller uppdrag. 

(~lt?sl=._) H9:,.~:,,.}.e ~:r~r:~9J~i _ _1_.oDd~ka-ps~t:v:r;:~ ls GJ:l .. :~tl:J,j;_:r~cj;_l_qnds tin gsuc.p_QQ.UJ2.P.= 

.drecp:?.~JJå h?~~1 ic~_st~QS'~fS.'1.Q.skg.12sstyre}sen9_ sc:JDrJnntri:iden under åtcr

s t_o cl!"n o.v ti elen ''f.ö_r._.Jrppd raget s~ r:.-i,_ )- G do11Q.k 
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6 §. 
Utses le,ndsti11gs:J0,n till landshövding? lantråd eller till tjänste

;nnn vid liinsstyrelsen eller vid lo.ndsknpsstyrelsen? sko.11 hon fråntri:ida 

sitt L:ndstings1Jnm1nuppdr0,g" Lnndstingsman? soB volts till led8not 

eller ersiittnre i londskapsstyrelsen, skall för den tid detto. uppdro..g 

vc.ro.r frånträda sitt lctnds tingsri1anno.uvpdro..g. Ersättaren intrö.dor i den 

avgåendes stdlle. 

8 §. 
Avlider 18.Yldstingsmo.,n eller förlorar han sin valbarhet eller avgår 

han på g:r:und o.,v lnga eller av landstinget godkänt skäl eller förkloras 

hsn ha förverknt sitt uppdrag, inträder ersättaren i hans ställe. 

Har l<:rnds tinget------ ( 2 aom. )-----hans ställe. 

Under går landstingswm1----- ( 3 mom. )-----den tiden. 

Bct:ci:if fonde den ------ ( 4 r:10w. )----- i vo.llo.gen. 

17 §. 
Oo SaDD.anlcollandet-----(1 mom. )----.-.för Aland. 

Kc,llelse till-----.... ( 2 EJOEl. )------förfogc:mden kung öres. 

Ej må urtima 12Yldsting utsättas att börja tidigare iin på 15 dagen 

efter kallelsens utfärdande 9 ej heller fortgå längre tin till och De d 

dem sista helgfria dagen före den 9 _ då lagtirna session vid tager. 

Vid urtiun----(4 rnorn. )-----oskiljo.ktigt so.L11n<:mho.ng. 

23 §. 
Londshövdingen och lnn trädet snr·rc lo..ndskaps styro ls en tir beriitti gado 

att överlttr:rna framställning och rueddelande till landstingot. Frru.:18 täll

ning IJå (ute1:3l.) återtagas då skäl diirtill anses föreligga. 

Angående sjti.lvsty relse,72gli tisl_ca nCi11mdens ini tiati vrti.t t st2dgo.s i 29 §. 

25 §. 
Lo.nc.1stinc;si::mn ö,e;cr rö.tt att till landstinget övcrliii~ma 1Jotion i clon 

ordning 26 § stmlgar. Motion skall innefatto.. on tingcm 

l) lagrnoti 011----- (1 punkten )-----riksdagen; 

2) finansE1otion-----(2 punkten)------riksdo.gen; eller 

3) hernsti:illningsr;1otion 9 innehållo.nde försl2g att landstinget 111åtte 

hos riksdo..gen; lo.ndsko.psstyrelsen eller talr1mnskonforensen (utesl.) hen

ställa orn vidtagande av viss åtgärd. 

26 §. 
I 25 § ori1föru~ilda r:10tioner skall skriftligen avfattade inlär.mas 

till le,ndstingets kansli. Landstingsrnan är icke berättig0,d o.tt v::J.cko. 

i 25 _§ _ C::.Vf!e9;Q Doiion seno..re iin klockan 12. 00 på å ttoncl.e clagen efter det 

lo.,gtiDD. lcmdsting i e11 ghet med 15 § srum:mnlrnrn:o.i t 9 såfrai_-nt icke sådan 

direkt föranledes uv något av landstinget :ce,dcm fatto..t beslut eller till 
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lo.ncls-Cingot överli.imn::::d f:co1:rntdllnir1g eller återt;:;,gnndo av sådnn eller 

ock o.,v oJ'.1n::m under londstingot intr~i.f:fnd htindelse. Hb.rvicl må uotion 

inELim0,s soi1ast klockan 12. 00 på ~~d9 dagern efter den? då moti onLircn 

bör anses ha fätt ktinncdorn om htindolson. 

I E10ti.011-----(2;_nJ. )------förslQget grundas. 

Ej n2.-----(3 uou. )-----en skrift. 

i\/Iotion må-----(LJ- morn. )-----av i:10tionen. 

4 kap. 

Sji:U vstyrels epog~i:\:.§.ko. nämnden. 

29 §. 
Varje lo.gtima l2ndstirig sko.11 tillsätta en niiillnd• (sji:ilvstyrelse-

oli tiska ni:inmden) IJ.ed uppgift att verka såsot1 rådgivande organ i frågor 

rörande lon ets författningsenliga rättigheter. 

I10.ndstinget---- ( 2 uod. )-----u tlåti:mde. 

N2wnden vare ock obetaget att i dylik fråga hos landstinget (utesl.) 

vti.cka förslo.g oi:1 (utesJ,.) åtgtird. 

30 §. 
Sjdlvstyrelsoriol.t_t~sk(} .n:i1~mden består av tCLlx:w.nnen som ordföro .. ncle 

sor1t fyr.'.l ledauötor och tvö. orstitto.re, vilka landstinget viiljor inom sig. 

Val o..v leC:.etIJötor och ersättare skall av lo.nclstinget förrättas senast 

f jö.rcle do.ge11 efter 12ndstingets öppnande. 

Nti1nnden väljer inom sig vi ceordförnnde. 

32 §. 
S ji:il vstyre lsopoli tiskfl: ni:irnnden skall visa största varsDEihe t i o.vs een

de å meddelande till andra om vo..d vid nämndens sru:::nnantri:ide förekoL1ruit. 

Ifc.11 nti.Emden prövo.r ovillkorlig tystnadsplikt vara av nöden, )ir sarJ t

ligo.. ni::Lrvara..YJ. de dti.rtill förbundna. 

34 §. 
Vad om utskott i:ir sto..dgat i denna landstingsordJ.1ing skrul i övrigt 

i tilliir:.1pliga delar gi:illa sji::il vstyrel se129li tiska närimden. 

35 §. 
Vid varje lagti111a 10,:::tdsting r:1~ l senast ondrn dagen efter doss öpp-

no..ndo för beredning av . :,-ctas ett lagutskott, ett finans-

utskott, ett lc:;:.g~ 2,C_l~ ekonornit1.:c;';,~c0-c;t och ett kul turutskott 9 vart och ett 

beståonde e..v fer.tl riedleDr118.r? samt ett justeringsutskott med tre rJ.edleur.ao.r. 

För sådan behnndling av ärenden, sou ornförmiiles i 54 § 9 skall landstinget 

senast på tredje dagen tills~i.tta landstingets stora utskott, i vilket 

skall i nvi::'~J- j as tio rJe dl eruwar. 
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Lm1dstinge t tiger------ ( 2 mom. )---·---f e1i1 nedleunar. 

För varje-------(3 moo.)------två ersiitto..ro. 

Utskotts uppdrag-------( 4 mmi.1. )------uppdragen slutförts. 

Utskott jJå? där ~""i,rendena dot påkallar? sarumankomma ji:il'Jväl under tid 

då _:;Lands~ing_et icke goi-muo.:ritFäder_. 

Vicl urtiDa------(6 uom. )------ 'ärendena erfordras. 

36 §. 
Till lagutskottet ler lag- o?h ekononiutskottet hi:inskjutos förslag 

angående stiftonde? ändring? förklaring eller upphävande av landskaps-

lag. 

Lagutskottet ål·igger att bereda i 55 § nämnda ärenden och landskaps

styrelsens berättelse sru11t att skilja mellan landstinget och dess tal

man? clå tal:oannen vägrat upptaga väckt fråga eller frcunställa proposi

tion eller då landstinget annorledes icke åtnöjts med tclmannens för

faro.:nde. 

Lagförslag och framställningar av ekonomisk natur hänskjutes föro

trti svis till _.laS=_ oc4_ ekono111iutskottet. 

Angåcmde fördelningen mellan utskotten av de tilJ. dem hörcmde ö.ren

dena besluter landstinget~ 

37 §. 
Till finansutskottet hiinskjutes landskapsstyrelsens förslag till års

stat.or 9 förslag ti 11 f ranrntiillning om extraorå.i nar ie an slag, f inansmo

tioner sOL1t landskapets bokslut och rovisionsberii ttelse. 

(Uteslutning). 

38 §. 
Kulturutskottet avrz.er utlåtanden till fiDansutskottet över landsknps

styreJsen s f örs_l0g ti 11 års stater såvitt gäller anslag_ för kul turellQ 

ändo.raål somt utlåtanden i till c1~ts9.J1I1.i1a J:!.tinskjutna_ frågor av k~ell 

im1ebörd. 

39 §·. 

På justeringsutskottet-..,..---(40 §)-~-----dess beslut. 

40 §. 
Utskott----- ( ~-1 §, 1 rnor:1. )------och vice ordf öron o.e. 
Vid förfall-----(41 §, 2 raom.)-------ö.r tillstädes. 

Utoblir utskottsrnedlem------(41 § 3 oor,1. )-· ---såsori:1 utskottsrJedlem. 

ModJ.era? sorn-----(41 § ~- moD. )----:._-därigenom uppehålles. 

41 §. 
Utskott rJå----:1..-(41 § 5 rno:o.)-----av självstyrels lca nämnden. 

Landskaps styrelsen, så ock-----(41 § 6 mon.)----- till kd.nna . 

. ' 
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t1 .- § .__:-? 0 

Vid plenuu tiger varje landstings1m:rn, med i 47 § nLi.r.rnda unda:utag, 

rti:tt att erhålla ordet i den ordning, vari han anwält sig. Dock kan 

landstingsrnan, på sc~tt :L arbetsordningen ntirrno.re föreskrives, givas 

ordet i 2.rrnan ordning~ för att nii:r-1;:iare redogöra för utskottsbetänkande 
..__,.. ~------ -- ------ :::a,. - - ""'t=<oll 

eller motion eller för att i korthet besvara annans anförande. 

Varje lo.::lcl st in gsman-~~--- ( 2 rnom. )-----tilldrager sig. 

Ej mä------(3 mom.)-----utom ~rotokollet. 

48 §. 
Till landskapsstyrelsen 

inm::i 12l1dskaps styrelsens 

landstinget. Sådant spörsmål 

1(tat spörsmål i a:ngeli.:igenhet, s o:o faller 

t 9 må fraoställas för beha:nclling i 

skall skriftligen avfattat och av bestämt 

innehåll samt uncler·ced::nat av mL."'lst fem landstingsmän avlfö.cn:1as till tal

mannen, vilken äger att öveJ2'.·bringa detso.r.:)ma till landskaps styrelsen 

sar:it föredraga det till kä:rrnedom i landstinget. Inom tio dagar efter 

r.10ttagancl,:;t av spörsmålet sk 1 landskapsstyrelsen avgivo.. s1criftligt 

svo.,r eller ock. meddela att svar icke avgives. Sedan svaret avgivits 

eller neddelandet lämnats_ vare det landsting~1tinnen obetaget att yttra 

gg i i:irenget E1sm _m~t pes], ut Liirendet ic_lrn ;L~}tas. 

Lc:mdstingsrnan tiger-----(.2 mo1il. )----äga rum. 

~L9 § 0 

Yrknncle oIJ o. tt londstinget skall förklara? att lantrådet 9 eller land

skapsstyre lsen_13 ledaraöter saknar lMdstingets förtroende? bör göras 

skriftligen och undertecknas av rJinst fem landstingsmän. Xrendet må icke 

upptago.s till avgörande 9 f örrtin lantrådet eller? .flli1 __ yrl~DjJ,clet 2yse_r ,land

sk2:ps_s-Gy::fel s;en,s le dc.'.uö·c er? dessiQ beretts tillfi:ille att senast på tredje 

dagen efter erhållen del därav inför landstinget avgiva förklaring. Över

lliggning i ärendet må icke företagas tidigare än på fjärde dagen efter 

det landstinget rJottagi t förkla:cingen. Har minst 16 landstingsmi.:in vid 

orJröstning onfattat y::ckandet? gäller det .som landstingets beslut. 

(Uteslutning). 

51 §. 
Tj_ll landstinget överli:iTnno.de fr8.Elställningar och (utesl.) ootionor 

Bå icke före tagas till slutlig behandling, förrän beti.:ink83'.cle över dom 

avgivits av utskott. 

53 §. 
Utskottsbetänlmndo skall----- (1 morn. )------så bosl uter. 

j 

Landst get kan besluta att inhi:imta nytt bottinkande av Si.lillDa utskott 

el ni:ir:mdon. 
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55 §. 
(1 rnomo )------avgivna rösterna. 

från dei:i göras i den orCL.YJ. ing i 1 rnom. stadgas Landskaps lags dtir sådan 

best1i:wmelse införes s skall stiftas i s8lllr.1a ordning. 

73 §. 

§ (74- §)o 

Iiandskapslngar? i-------(73 § )----- Alo11ds förf:;,,ttningssD.Dling. 

7--4 § (75 §). 

:Oenna landstingsord:ning-----( 1 mom. )--~---tillkm:ana iindringm..~. 

Stadgandet i 55 § denna landstingsorCLning må icke ändras, förklaras 

eller upphtivo..ss ej heller må avvil\:else dtirifrån göras på annat sti.tt iin 

i so.gda lagrur1 är stadgo..t. 

I e:nlighet med illands landstings beslut upphäves 16 § 2 L10L1. land

skapslagen den 16 april 1952 angående landskapsförval tningen i 1and

slwpct Äl:J,nd (22/52) och i:tndrao .?--1 §§ sc:uut fogas till 10 § ett nytt 

2 r11orn. som följo:c; 

1 §. 
(U:\2,esl_ui,ning). 

2 §. 
L011trådet och-----(1 rnom. )-----administrutiv förmåga. 

LedO.Dlot i landskapsstyrelsen må likväl icke vara tjänster::ian eller 

befattningshavnre vid liinsotyrolson ollor vid 10,ndskap ostyrc1 son, ej 
holle:c arrnan tji:instouan eller befattningsho:var8'7~ s'ornpu -grunä.~av- sin 
st:illnin6 .j,r rcdovi.sningsskyldig inför la::.r1 dskapsstyrels en. 

Voil i~-.:.:.-..:. ( 3. noD. -)---- oxmorlunda föreskrives.·· 
4 §. 

LDlldskaps styrelsens le dwnöter utses för två kalendoi~år i sänd er. 

möter utses för den återstående i 1 qo_ra. avsedda tiden. 
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, skall ersättaren träda i hans ställe. I sådant fall, 

ei~sö:ttare avlidit eller mmars avgått? skall ny ersättare 
utses genom fyllnadsval. 

S8ID.t le 

ju:ni 1971. 

På lagu.tskottets vägnar: 

Nils Dahlman 

i1olf Sundoa:n. 

de i ut ot t: ordföranden Dahlman~ viceordföranden Persson 

öterna C·u.rt Carlsso11 1 Sundblom och Östling. 


