
• 

,.,_. 

G i c.. 0 

S.t o r a. ut skot ·te t s be~ 

tänkande N:o 14 i anledning a.v Land

skapsnämndens~trrunatillning med för

slag t:i.11 la.ndstingsordning. 

Landstinget 'har den 30 sistlidne november för utlåtande t.ill Stora 

utskottet remitterat förenämnda framställning jämte Lagutskottets·be-
1 

tänkande N:o· 16, i anledning varav stora utskottet får vördsamt rram-

hålia följande: 

Vid behandlingen av föreliggande ärende har Utskottet fäst sin· upp

märksamhet därvid, att Lagutskottets förslag till ändring av några vik

tiga §§ i Landskapsnämndens förslag till landstungsordning icke bliV'it 

uppgjorda med beaktande av de synpunkter~ som vid remissdeba.tten i Lands· 

tinget uttalats. Därför ser sig Stora utskottet nödsakat att uppgöra 

nya förslag till ändring av v).ssa §§ ·innehållande viktiga· och principi ... 

ella. stadganden. Emellertid har Utskottet till huvudsaklig ·del· godkänt. 

förslaget till landstings ordning i den lydelse, vari. Lagutskottet före

slagit det att av Landstinget antagas, dock med undantag av §§ 1, 13 

mom.l, 15 mom. l, 25 och 31 med avseende å vilka §§ Stora utskottet an

se.r sig böra inkomma med nya· förslag till ändring. 

§ l. 
Då erfarenheten ännu icke visat, att antalet trettio laridstingsmän 

vore för stort och förty kunde nedbringas till tjugufyra, har Utsko~tet 

·icke funnit skäl föreligga at't minska sagda. antal, vilket således bör 

förbliva trettio. 

§ 13 mom. 1. 

utskottet förenar sig om förslaget om, att Landstingets höstsession 

skall.vidtaga den 15 november, men anser den l februari är en lämpligare 

&lag för våntersessionens början på den gr'lilnd, att Landstingets motioner,. 

som böra inlämnas till riksdagen inom fjorton da:gar efter dess öppnande; 

må inom behörig tid hinna. bliva överstyrda till riksdagen, som samman

kommer den 1 februari. 

Det av Landskapsnämnden uppgjorda och av Lagutskottet omfattade för· 

slaget om, att det borde ankomma å Presidenten att på framställni ng 

aV' Landstinget förlänga tiden för dess möten, kan utskottet icke godkän

na, utan föreslår därför, såsom varanäe mera ändamålsenligt och anklar~ 
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att de.nna detalj skulle anförtros Landshövdingen, 

§ 15 mom. 1 •. 

'Likaså föreslår Utskottet att bestämmandet av tiden för urtima 

landstingssammanträde skulle l)ero av Landshövdingen, och alitså chcke 

av Presidenten, på sätt föreslaget blivit. 

§ 25. 

Bet7äffande förslaget till ändring av denna § avviker utskottets 

mening !'rån Lagutskottets för det första däruti, att Finansutskottet 

.bör i lfkhet med Lagutskottet omfatta fem ledamöter, Emellertid anser 

Utskottet, att intö+. hinder m<:h,er !'ör en sammanslagning av Finans- och 

Ekonomieutskotten, emeaa~ anparten av den arbetsbörda, som ankommer å 
. . 

dessa utskott, icke är så stor, att ej scgda utskott skola minna sam-

manslås till ~tt, omfattande fem medlemmar. Men däremot är det enligt 

Utskottets mening principvidr::.gt att i la.g bestämma, det Lagutskottets 

medlemmar skola ingå i Stora utskottet såsom självskrivna ledamöter • 

. Då det såsom motiv för tillkomsten av sistnämnda förslag framhållits, 

att behandlingen a.v ett ärende i Stora utskottet bleve grundligare och 

i övrigt lända. saken till fronuna, om Lagutsko".-,tet, som till först va

rit tvunget att fördjupa sig i fråga~, jämväl skulle deltaga i ärendets 

behandling uti .Stora utskottet. Trots detta motiv har Utskottet ansett 
. a/ . 

de't vara med rättvisa och billighet men överensstämmande att fritt ö-

verlämna. åt Landstinget att bestämma, huruvida detsamma finner det vara 

med sin fördel förenligt att invälja Lagutskottets medlemmar i Stora 

utskottet eller ej. 

§ 31. 

För att förekomma förhastade beslut i lagstiftningsfråga har Ut

skottet ansett nödigt föreslå, att ärende S·:>rrt angår la.gstiftningsfråga, 

skall, i enlighet med de för riksdagen i § 57 av lanilldagsordningen gäl·· 

lande föreskrifter, bliva föremål för tre skilda behandlingar i Lands

ti.ngets plenum. 

I fall Stora utskottets här ovan gjorda. förs:tag till ~ndring av 

nämnda.§§ 1 1 . 13, mom. l, 15 mornl 1, 25 och 31 vunne Landstingets beak

tande och godkännande, skulle dessa. ävensom§ 27 erhålla följande ly

delse: 

Ll.:._ 

Landskapet Ålands landsting representerar landskapets befolkning 
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och består av trettio landst.ingsmän. 

§ 13 mom. 1. 

Landstinget sammankonuner årligen den l februari och den 15 novembe; 

och är samlat JJ.nder sammanlagt hög'st trettio dagar, utan så är att 

Landshövdingen på Landstingets framställning förlängt tiden för mötet. 

§ 15 mom. 1. 

Av 1Landshövdingen beror att bestämma tiden för untima landstings

sammanträde och när det skall åtskiljas, 

§ 25. 

För beredning tnr ärendena skall Landstinget senast andra dagen ef

tei> dess öppnande tillJätta ett lagutskott och ett finans- och ekonomie· 

utskott, vartdera bestående av fem medle:r..mar samt ett justerings-· och 

expeditionsutskott med tre ledamöter. 

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

Landstinget senast å tredje dagen efter dess öppnande, tillsätta Lands-

' tingets stora utskott, i vilket inväljes tio ledamöter. 

Landstinget äger ock, när behov därav yppas, tillsätta ytterligare 

utskott, ett vart bestående av tre medlemmar. 

För varje utskott utses jämväl tvänne suppleanter • 

utskotten välja inom' sig ordförande. 

Av Landstinget tillsatta utskott äger rätt att av myndigheter, 

tjänstemän eller allmänna inrättningar på Åland erhålla de handlingar 

och upplysningar, av vilka det finner sig vara i behov. 

§ 31. 

Utskottets betänkande skall, då det första gången föredrages, läg

gas på bordet •. Vid nästa föredragning skall det, evad överläggning ägt 

rum eller· icke, anyo bordläggas, om två eller flera medlemmar det begä

ra; men då ärendet tredje gången förekommer, må bordläggning icke vida~ 

re äga rum. 

Angår utskottsbetänkande lagstiftningsfråga, skall ärend'Slt under

kastas tre skilda behamdlingn.P i Landstingets plenum. 

V·id första behandlingen föredraget utskottsbetänkandet och lämnas 

åt Landstingets medlenunar tillfälle att yttra sig i frågan. Sedan över 

läggningen förklarats avslutad överlämnas ärendet till Landstingets 

stora. utskott, som det åligger att däri avgiva yttrande och framställa 

de förslag, till vilka utskottet kan finna anledning .• 



Vid. andra behandlingen föredrages Stora utskottets betänkande, var

rtd Landstinget ingår i prövning av lagförslaget samt fattar beslut i 

varje särsk;tld punkt däri. Godkännes Stora utskottets förslag i alla 

t'leb.r, ·förklaras andr~ behandlingen avslutad. Blev Stora utskottets för' 

slag icke oförändfiat godkänt, överlänmas lagför:slaget i rie:h. lydelse det 

genom Landstingets·beslut erhållit anyo till Stora utskotet, på vilket 
. i •' 

det ankommer att förorda förslaget med eller utan ändringar eller att 
" 

avstyrka dess antagande. Hava förändringar av Stora utskottet tillf" 

styrkts, besluter Landstinget om deras godkännande eller åvböjande, 

varefter andra behandlingen förklaras avslutad. 
/ 

Medan andra. behand::.in·gen pågår, ka~ Landstinget, lika.som ock Stora. 

utskottet, där sådant finnes nödigt, infordra nytt utlåtande av det ut

skott, som först berett ärrndet. 

Vid tredje behandlingen, som äger rum tidigast å andra dagen efter 

det andra behandlingen avslutats, varvid Landstinget oförändrat antager 

lagförslaget eller förkastar detsamma. 

§ 27. -· 
Finans- och ekonomieutskottet äger granska Lnadska.psnämndehs tili 

Landstinget avlämnade förslag till budget för landskapet samt i anled~ 

ning av detsamma avgiva betänkande ävensom i övrigt bereda. och avlämna 

utlåtande uti alla. landskapet rörande frågor av finansiell ock ekona• 

misk ·innebörd. 

slå: 

På·ova.n anförda grunder tillåter Stora. utskottet sig vördsamt före-

det Landstinget ville besluta att i en

lighet med Lagutskottets framställning god

känna förslaget till landstingsordning, 

dock med sådan lydelse av §§ l, 13 mom. ·1, 

15 mom. 1 1 25; 27 och 31, som desamma enligt 

Stora utskottets här ovan intagna förslag 

erhållit. 

Ma.riehamn, den 1 december 1922. 

På Stora utskottets vägnar: 

Torsten Rothberg 

Viktor Strandfält. 
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l kap. 

Allmänna. stadganden 

l· \.' 

• 

· Landska'p'et_ ·A.iand!fk"~'!,:~ting representerar 1.andska.pets l>~fol.kning 

och består av tjugu/~ndstingsmän. 
2 §. 

11: 
i' 

:[ 

'fi q: 
:~' 
[!! 
h 
1!1 
J',1 

La.Iidstingsm.a.nna.val. t'örrä.tta.s vart tredje år samtldis;t 1 t1e1a land- I;[ 

skapet. Landst1ngsmans uppdrag vidtager, så enart .tl.l.Ul törit1a.rats va.idf 

dch !lortfå.r intill dess nästa val ~J.ut.!örts ... 
' .. ',I 

1: 
. Il, 

Har landstinget uppl.östs och nya val verkställts, skola, aå framt I', 
ej ny ti:ppJ.ösnlng av U.nd,stinget ä.ger.·rum, la.nä.s.tingsmä:nnena t'UllmaJ:tter f::: 

!i' 
I'· 

/'!:.· !" 

il, 
gäl.l.a tör tre år•·· 

•. It! 
För val av J.and.stingsmän bil.dar landskapet Al.and en valkrets. lji 
Landstingsmä.nnen utses genom o~edel.bara. och proport:ionel.la. val, -och ha.

1

j:.: 
11 

va a11a vaibarä.ttigaae lika rösträtt. · · 11 l 
I 

1! 

Va],rått må ej genom ombud utövas. Il', 
il; 
fj, I 

Niirmare be'stämmeiser arigåJi~n1de tiden· och sättet· .rör valen meddela.si!,\ 
111 :I 1 särskiid va'.t1ag~ 

4 ~. 1:i 
!'1 

:Berättigad ått ·del.tåga. i 1andstl.ngsmannavaL är .varje. finsk. meO.bor-!ii 

gare/ååväl man som kvinna, som under fem ars tid ha.f'.t laga bo <Nh .
11

.1,·1·

1

·, 

.q''" .J' 
hemvist på 1Uand och före val.året fyllt tJugu~ år och v11ken dan ;

1

.

1

1

!' 

törsta. j a.ii.uål-1 'det äret 1;v~net. ;;,äger' rum.· är• mantal.fil skri, ven 1 någon kom.- !:i 
!'11 

·inun 1D.omiandskapötÅlana. il', 

va.l.r·ät t: t i i11tomm~r· deck eJ ; ., )I 
I, 

. 111 

11~ 

I! 
-- ~--~ ~~~·~--.. - - -~~ ~---~J1, 



J.) den, som står under törmy11derska.p.; 

2) den, som tör sig åtnjuter understöd av fattigvården, där understö-

det iQke är blott tilJ.tälllgt; 

, , 
I 

,:1 

I~ 

} ) den, som avträtt sin egendom till sina. berganärers :rörnöja.nde, in- J 

till dess han sin stat beedigat; '1 

4) den, som rör J.ösdr1vor1 döto.ts till allmänt arbete, ända. till utgän-! i, 

gen a'J det tredje året från det, då han trän a.rbetsansta.l.ten .tr1-

. gavs; 

5) den, som pä grund av laga dom bör anses sakna god rraJd. all.ar är o

värdig att_ nyttjas 1 landets. tjänst eller att töra. annans talan; 

samt 

6) den, som ö;ertyga.ts att hava vid la.ndstingamaiina.va.J. köpt eller aåi.t:' 
' : ' ·1 

röst eller gjort :röraök därtill, eller på. tler0 än ett ställe a.vg1vtt 

sin röst, eller ge-nom våld. eller not stört valtrihoten, ända. till ut

gå:nge1; av d•t •Jätte ka10ndeiåre't eftar~e t , då s1ut11g dom 1 saken gav• I 
. , 5 .§. är I 

Valbar t1l.1 landstingsman är envar, som valberättigad, utom lands-
1
1 

hövding i~m t~äns~ema.n vid la.nctshövdingeä.mbetet, allmän åklagare även- :! 

~,.~om l;da;,t,t..-lMtråd och tjänsteman vid landskapsnämnden. I·• 
1·1. 

/ 

:1 ! 

6 '• 'I ·1' 
EJ må den; som rörk1arata vald till 1and.st1ngsman, be:tr1as från s1t1

1

, • 

. li 1 

uppdrag, där haILej .törmär visa laga. rorra.11 eller,.armat skål, som av j 
L~nd $ t;i.r1ge t go~1dirrt11 ~/· ·'· ~ ·· I 

if/l;, .1 

Avlider landst.ingsma.n i::?ller förlorar han sin' valbarhet eller avgår • 
I< på grund av laga eller av landstLnget godkänt Bkäl elle.r förklaras hava 1 

]i 
:förverkat $itt·uppdrag, inträder 1 hans ställe suppleant .. 111 

I• 

!i! :aaträ.1.'fand.e den.ordning, 1 vilken suppleanterna1 inkttllas, stadgas 
::,i i '~ I 1 vailagen. .:,·I . 
. , 

8. i· 
°' :1!::'· i 

Landstingsman är pl.1kt1g att 1 utövningen av sitt uppdrag sä handla,~' \ 

A. I~ • so~ rätt ouh sanning bJUder. Han är därvid skyldig att iakttaga lag oob i 
- 11' I 

iir i<Jke btulden av några -an.ara· töreskr1tter. 'ir1 
I~ 

i 9. :~ 
Häktas la.nd.stingsman under pågående 1l'andst1ng1 skallaärom. gena.st an-'~; 

1li 
• ' --~-.. ·~-~. c_'' I 



r~k~~ 
målas hos landstingets ~röranae. 

081. 

i 10. 

Landstingsman åtnJuter av landskapets medel arvode oÖh därutöver 

ersättning för resa till ooh 1."rån landstinget. 
·, 

.trvodet ooh resek:ostnadsersättn1ngen rastställa.s av landstinget. 

i 
In!inner landst1ngsman sig icke 1 rätt tid till landsting, eller 

• • - • • . r ' 

uteblir han utan landstingets tillstånd från sammånträde, oeh har han . . . .. . ' . , 

leka hart laga förfall, som av landstinget godkännes, kan landstinget 

döma. honom t,~11 rörlust av arvi;>de rör var):a dag han uteblivit och där-.· 

utöver till böter 1 ej överstigande endha.nda belopp. liar landstingsman , 

icke ).åtit av bötar sig rätta., kan landstinget törltl.ara r1onom hava. för

verkat sitt uppdrag. 

·· 11 kap• 

Landstingets borJan, upplösning•· och avslutning •. 

' 12. 

Landstinget sammanträder 1 Ma.riehamns stad. 

Landstinget aannnankommer Jtrl1gen den 1 februari och den l· november , 
gfl t)';1?g,;ftct4"/'-c'#j,.~ 

octl är samlat under(h'Ogst .. tr-ettio dagar, utan så är att presidenten __.., 
_på landstingets tramställn1ng förlängt·•· tiden tör· mötet •. 

Ar nu nämnd eller eljest 1 denna lag•rör visst falLbestä.md..dag 

helgdag, gälla törsta helgfria dag xärmaat därefter såsom rör~ sådant 

fall stadgad. 

~-14;; 

Har landst1nv upplöst,-', skall' arter nyvalet lands.tinget sammanmm-: I 

ma til.l lagtlma> möte· å första dagen 1 den kalendermånad, som begynner i 
1 

näst etter n1tti0 dagar fr'å.n upplösningen. '~ 
. \ l.5.: 

Avpresidenten;f ba~ att bestämma tiden· tör urtima1andstings 

sammantrada ooh när det ska.J.J. åtskilJas 

EJ må. urtima. J.andSting utsättas att börja tidigare, än å: _famtonde 

gen efter kallelsens uttärdande, ej lle1ler !ortgå, längre än t111 och 

med sista helgfria dag töre den, då lagtima landsting vidta.ger. 

_'-~e..,.· _-____ _ 

., 

, , 



. . " ' . 

. Vid urttma.1.antlsting m.ä and~st förekomma ärenden-, som !öranlet t. lal 1 

tinget13 sarnmaruca.llande • så ock vad rnea. dyl.ik.a ärenden_ äger ask1.l.J:akt1g', ! 

samman11ang. 

\ 16. ,1-. 

Kallelse till urtima landstingsmöte offentliggöres 1 ·en sådan uti!: 
, ~i' 

landskapet utko~ande tidning. vari allmänna landstinget rörande beslU' 

~~~oganhen 'böra· kungöras~. ~ch :·rör övrigt på~1rmdst1~et .baslutpl,· 
1 

Har landstingat uppl.östs och förordnande om nya val ut.färdats, 
\ __;. 2 t "5 • ' ; • ~· : • ·' ' • - ,, l· • ~- :-., 

ska.l.l: sådant knngöras i den ordning, som 1 ~ ;7 säges, samt därJämte 

särskilt mei1d~las ~en myndighet och,de näm~dar, a Vilka valens 1'Örane 

staltanda ankommer. 

' -, . : _') ' 

:oen dag~· å ~ilken landsting skall sammanträda., oÖra. ;s~mtliga. lands i 

ttngsmän ~ln ~l~okan 11 törllli;ddagen i den ord'ntng, 'so~ genom. a~slag 
t'rl1.känna.giv1 ts; J:Öre~te sina. }ullmakter !or'<fen al.ler dem., som lan~,s
hÖ.d1ngen tö'rordna.t att tullmakterna granska. D~ M,-llllaJ.Ct !'ÖfSta j~~-

~ 

gen företes, undersökes, huruvida dan ål" u.ttärd.~d av behörig myndighet : - , . - -- . - -- - ,-l ~ 

ooh 1 föreskriven ordning. 

Förteckning över <la behörigen be;tUl.lmäk.tigade l.a.n<lsHn~sm~;nnen 
. .;:, .. , -,-. 

ska1l. åanast fö1j~~e dag föra. klockan tio ,1'örrn,1då~g~l1· til.lhandahållas 1 

landstinget. 

La.ndsti~~sman, som, infi.nne;r sig, 7!,1~~~11,:et~; ~öz:Jan, ~~et 

där intaga sitt säte, sedan han tör .Qr<ltöl'!&ll.daD.. uppvisat godkänd rull.

makt. 

'·; 18. 

Har landstingsma.nstu.ll.ma.kt 1oke bl.i vit godkänd, ägar landstinget 
(~ ' , ' ·.<' ' : ~- - ~ -- .. :- ; .~, - -

ratt att pröva, huruvida. han likväl på grund av densamma. må. intaga 
• ' • ' ~ --h • 

te l landstinget. 

· Göres under landstinget a.nmärlming mot J.andsti~~sma.ns.,b~nö+ighet~ 

ankomme dess prövande, J.1kaledes å. _landstinget, så 1'ram.t 1.()ke. Sam.!lla an-
" :-<~ ~ ~ ~' i·-~: /,:; ~ ,: ·:~,:oi-_~ 

··~ 

märkning genom l:Hlsyä.r över ,valet re<lan dragits eller ännu kan dragas un1 1 

• 

dar vederbörlig :m,yndighets avg5rande. . 
1
1'j·· I • 

I övrigt må frågan om. g11tllb.etel1.·av landstingsm.a.nnaval icke vid \~: 

-·,;;. 

l 

i- i 
:I 
i 
li i 

:~ 
~--..,.,,=·=··- ·~=~..._=~================~=========~ 



landsting upptagas, utom då anrnärlming göres därom, att baträ.tra.hae va

let eller atärtill hörande åtgärdar' uppenbart brottsligt förfarande fö

rekom.mi t eller att otvivelaktigt misstag vid raststållaridet av val.ets 
, . r 

utgang ägt rum •. · I så.dant tall äger landstinget, där det tHlika. är 

tydligt, att brottsligheten eller misstaget kunnat utöva inverkan pä 

utgången av valet, och ändring ej vidare kan 1 besvärsväg vinnas, vidta 

ga åtgäri;t till. sådan rät tel.se, som är rörenlig ni.~~estammelsernå. 1 val 
I 

lagen. 

Dent vars landstingsmannarätt är satt i fråga, bibehåller emeilert1 

sitt llpp<Irag såsom ianastingsma.n, intill dess han rör.klaras obehorig. 

§ 19. 

Å den andra dagen sammanträder landstinget klocrk'an' t'io rormia.da.gan i 
. . . . . . 4"4"t# 
till inote, varvtc1 främst upl)rop verkatä11es ·etter ~ .f 16 ~ nämnda 1 

i I 

förtaclming. Vid detta sammanträdet vid vilket ordet röres av dan, I 

u11-åldersåren ä.idste och protokoi!et tor'~c~J den han 'å.ä.':Hill kailat,I 

våljer landstlngert inom sig ta'.l.man och två taimän • ' 
Där~:f'ter avgiva talmannen och vicetalmännen inför det församla.de 

landstinget, var efter amnan.' denna högti<Uiga törsäkra,n: 

n Jag N • .N. t'örsäkrar, att Jag vill t utövningen av talrn.ans'befatt-. · 

n1ngen e:tter all. min :förmåga upprätthålla såväl ·den republikens rege

p ring, som· den ~ Finlands riksdag och landskapet Ålands landsting i en-i 1 

,' ;• I 

lighet med gruna1aga.rna tillkommflde rätt•. ~i 
, I 

Talmannansoch v1cetalmännen-s uppdrag gälla till dess nytt lands- i: 
I : 
I .1 

. e,rl i! 
Sekreterare öch ltans1iperscma1 antagas· på; sätt landstinget beatä.rrulle:! 1 

t1ngsmannava.1 ågt rum; 

I, I 
I 

~~ i 
F.tter a..t t hava erhållit meddelande, om Vilka p$i'S<mer blivit valda [, i 

I! till. lanrJstingsts talman och vicetalmän, utsätter landshövdingen eller ! i 
I' 

dan J>erson, som 11reSldenten därti'll",törordnat, dag och timmer tör , lands-~ 
tingets Ö1Jpl'lande, o<:h äga lan<ist1ngsmä.nnan på talmannens kallelse etter: 

det gt~d$,tJä.nstu förrättats härtill infinna sig. Vid landstinget av

s1ut:&'~ 1akttages samma ordning. 

nr kap. 

Om ärendenas upptagande· ooh behandlln& v1d lanas~inget. 

~ 21. 



·.~ 21 •. 

HUru presidentens tram.stäl1ningar och meddela.nä.en skola överlämnas. 

till 1andstinget, därom stadgas tit1 7 \ 1 lageri om sjä1vstyre1se rör Å:l~ 

land. 

' 22. 
Landstingets rornancl11nga.r, som skola äga rum 1?ä'svenska, äro ot-

.. j .. 
tantliga, ifall icke iandstingat tör visst ärena.e·annorlunela oes1uta.t. 

Lanä.stingsmah, landshövdingen och 1.andskapsnäm.nden äro berättigade 

att väcka förslag uti rrägor, som ankomma på landstingets fiandl.äggning 

sådan~...Ji!!;!-:Jbör skriftligen avfattas och överlämnas till la.näs- 1, 

tingets~ inom tid, som i arbetsördnlngensä.~es-. 

·'Landstinget mä:' icke fatta besitit i ärende, innan detsamma b11vit 

berett'utt utskott, såvida leka ärenctet är btådskaride elle'r gälier'Val 
'. 

Fö:rbereäning av ärendena 'skal1 land.stinget senast andra dagen et

ter aess öppnande 't1.1isätta ett.· 1~guts1Cott, att· tbiansutsid:>tt så.int ett ' 

Jlister1ntsp ch expa·<ln1drisutskott /1:ft.t vart 'bastaen:ae a.v· tre ieilamöter 

ocb.' två su!Ji>ieant'er. , ~<4 . .· . AA~ 

Landstinget ä.gn" ~ när behov· aärav ypJ>ati', 'tiilsä'tt.a ytt'erf1gare -. ' 
utsk.ott·. 

Utåko!tten vä1j'a inom ·slg. ord.t'Öra.nde. 
- : ,' ; :..:,·, j ., c '-, •' .,· ·· __ ' .-.. ,- .-.-.,-.. _. - ., :- ; -, "i -, 

AV landstinge't t1J.lsatt· utskott åger l"<l tt 'att av· m.Yndfgtieterpi', 

tj äD.a temän e.11er å.11.m§.nna inrättningar • .På· Ålind.' t arhä.ilå 'de' hand.l.l.ngar 

6ch Uppl,ysningar: af Vil~ clEtt finnar ''sig v~ri:t l behov} 

~ '261
• 

' -Pv"' ,/WIJ'V~ . LagUtskottet agar avgiva l'.)a'tarltcande 'öva~ 'dcr·tiif''"de'tdammå öve~I.am- ~ ! 

f::"f/, '"'~l.. 7nade förslag angäeriå:~ a't1rtalicte~'äli<1r1rtg, tÖrJi:t~ing''ei±år 'U~phörande i ! 
'r' 'lf\~" ' . . .• . ·····. . . ·. . \ 'yltYtf1,.. .. ~J av ~il.man lå~ ~11a'r 'iaD.cisI<apsiag. · ' . ! 

,. , I ''-27. i :: . • • . . : I 

:F1nahsutJ.J.Cottat •fige'r gråns~ä:·'fånd'.i:rkå:psnämndens till twurm.ma lands-;lJ 

tinget avHiinnada .rör;ra~)l~(!~~~e~ , tör landskapet samt. i .. ~~~!~~eJ~ 
av detsamma ~vglv~i u.ri.it~n~,," även.Som 1 orvig~>bereda. ~ch å.vl:åmrta~~1~ 

.. . . . , ,. . . I 
I 
'.:i 



085 
deli. Uti alla la.IitlSka.pet rörande :frågor• ·f.IJUL av finansi!el1 innebord• 

\ 28~ 
j 

l jttet~r1ngs ooh expeä.1 tions.ut.s:kottet ankommer ·att 61/e:rYaka., att ) 

land.stingets exped.1 tioner överansstiiw.na med dess beslut. ' 

i 29. 

utsl.<:ott skall sammanträda och utse or<lföranda i.noin. sig 1:1amast i1age{ 

.etter d~t utskottet tillsatts samt 1 den mån \1$<t1ll ~detsamma JiånskJu-1 

nä ärendenas behandling medhuruiits, till lanttstin~t ·avlämna: här:tv pa'-

ka1lade betänkanden.· 

Vid 1."örtall tör utskottsmedJ:em träda suppleant i hans ställe. 

'''i ''.50• 

· Fra.mstä.lln1ng, som till landstingät inkommer oc11 eJ är av den 'll~._. 

'skat~etf•· att'. den gena.st kan avgöras, skall bordläggas till ett t1-

d1ga~nä.5ta dag skeende sammanträde. · 

vid. sistsa~a. s~riträ.da skall ärendet' t111 vederbörande utskott 

) hänskJUta.s, men är det landstingsmännen obetaget att i frågan sig yttra.; 

J 31. 
1 ·, 

, Artgår utslCottslletä:nica.nde lagsti'rtnin:gs·:t'rå.gä, skali; sedan qet: i' lanl i 
'!, 

tfnt;et töre(lräglts; 'DOrdlä~s.1ng ske till ett senare sammanträde, man i I, 
lämnåå 1a.n0.st1ngets lned.1amma.r rätt 'att i trägan 'Sig yttra. · l

1

, 

·:uoctI<ännes i<Jk& lagtorslagat, dådectsånima äeyo upptages till:behand-ll: 

ling, och s'a.t\an be'sltit däri ptinltt' tör punkt av laridst1nget rattatsvl i', 
f!'!1ri ursprungliga J,.ydelse eller i den avrattning ,·1a@1tskot'tet rar ·ä•tsam~.' 
ma. fch•aslaglt 1 skall ä'rendet 'åtarreini:tt'(;}ras t'11i faglits'kdtt'ei;; ffo)i f avJ ', 

~ivet n.Ytt ut1åtati«1& äger J>å. ~ppgivna skäl antingen rörot<la eller av- i 

styrk:~ 'ae rörällctf1ngat, som av iand'stihtet ctirt 'hei:tU.tåts'.' f~ 1

1 

. . 111 

·a~dan ärend.et å!&ro ,.i 'rräll i~~tskottJt lhk:ommtt'si~1.1 l.agiörsiiget 11
,: 

,._ (•I, 

vid n,ytt sammanträda av landa tinget antingen förkastas eller med eller I, 
, • ~I 

utan de åil.dfingå~, ·~om ~v· ia©it;ak<:>ttet tÖrtisla.gft~, anta:'ga:J~ 1 

· ~1 
•·· 'liiti11'e'·t1d. s~tz.'.ä.ae, som 1 mani. 1 ~ämnes~ tre eller .fl.are 1å.nds- I I 

0 t1ngsrnihl plyrk:a· ärendets bordläggn1l'.ig ,m ··~:~å ske ''td:i samman- i'\ 

tra<fe·, 'soni l1å'u.~~ ·aeha~t på.ro1JåD.de t1~. 
·,-'~ 

•' ~ 32. 

I ärehderv . S.olli lCke antifa'gst'ittftin~s ttä'~, mä · t>å'aiut ~atta. 1vi'd -~ 1 

s~nia.nträda, vid vilket det av talmannen föredragits, utan så är, atftrf 
li I 
lr! 

~=c~=~~~==~~--===.~-=-====~.c_--.:.:.=~~; __ _c<'-' 



eller flera landstingsmän om bo~dläggning anhållit eller landstinget 

beslutat ärendets hfi,nskjutanda till uts:kott. 

"?'tt(c ~J ,V .Ärendet må icke ro.el' än en gång bord.läggas där icke. flertalet. när- · 

va.r~mde la.ndst1ngsmän därom trrunställ.t yrkande. · 

Landstingets ordförande åligger att utfärda ka.1le1s.e till sa.nunan-. . . 

t.räae, p. t t där torearaga ärendena och leda. överläggningarna, att tra.m- . 

stäJ.la propositiomm för l)eslnta fattande samt vidmakthållamtl! ordning' 

vid sammanträdena och jämväl i övrigt vaka däröver, att sådant, som stl. 

der emot lag, icke må komma under överläggning. 

f~;~ Ej må ordilli3ra.:nden taga del. 1 överläggning all.er omröstning, eJ hel· 

l:er föreslå annat än det, som e:ttordras rör verkställighet av landst1n~ 

gets beslut elle~1akttagande av .dess a.roetsordning • 

.:f2MHl,ivt.,;\4AO Vid tör:t'all ~~rdtöranaen trä.de 1 hans ställe den 

1•1,,~.,, tört'all även för denne inträtt, andra v~ceordf'örandan. 
FT=i?F I' 'l!_lö-•~-~ 

§ 3& •. 

första eller, on 

sedan ordföranden förklarat öve.rläggningen avslutad, framställer ha ··-omröatningsproposltion, så avtatt.ad, att svaret Ja eller neJ uttrycker 

landstingets beslut. 

'.Finna.a nera törsla.g till ~aslut .. , ställes ett så.som kontra proposi! 

tion :mot att annat intill dess om alla så.lu:ida omröstats; ocn bÖrC!i de ; . _, -' .. l11! 

av~ectda propos1 tionernas. ou~al.yda,lse o.c11 ordning~:t'öjl;fd v.ara ay, Iandat1n:: 

get godkända, innan omröstningspropositiorum t111 bevarande rramsta.uts1 ·. 
-- • _; " : '· ·- ' \ > - - - • __ :_. - - c _;_ ' :- ·.- - - ' • - ~ - • '. - - ' - ' • • ·, ': • - - 0 " - ! 

.Anmärkning mot den föreslagna ordalydelsen och ordn.ingsföl.jdan må 

, göras, men ny överJJig~i~~Y~~~~2,L:.!t:!~~~~) · 
Proposi t1onen skall ~nom omrostnlng etter upprop, och av ~. 

~~;,1~uv ~n-befästes med kl.Ubbslag, där ej sluten omröstning begäres. 

··a1uten omrÖstnlng skal.l ske· med. sellar, å.. vilka "ja"· el.ler "nej" l ! 

finnas tryc~ta. och vilka i.övrigt ä.ro ·lik<t· 

Oråtö;randen bör föra sedlarnas ~ppräknande avlägga en bla.nd dem. -- ./. 

Jfa1la !'Ö~teJ:na yj,d sa.mma.nrä1mandet j runt, bör eten avlagda sedeln· öppnas. 

och avgör/i besiut$t .. . ,-

SGdan utgångertav dmro~tntnge~bllvft känd, avsäga ordföranden be-

I I • 

~ 
p 

slutet. 



·Os7 
t 36; 

va.1 böra tiDrs1ggå niect 'til:tänipn1ng a.v proportionell t··'våisätt, så··. 

tia.nit tvä ell~r. f1ere pers6fter skola utses~· ,; :Baträf'fa.rtd.e 'röst:täl:ningen 

oeh · raststäiiand.et·•a.v 'valets ''titgäng · gä.1ie ·vad olli lan<lstr:nJi;~ma.rihavlii är · 

f!.tadgat. 

Skall endast en person välJa~, .betraktas den som vald, vilken vid 
-.c~ 

valet tltt de tlesta rösterna. .Va~ .törr~tta.s med slutna sedlar. Vid 
- •_c ~' 

lika röstetal avgör lotten • 

. , i}1· 
Dem, c,som, 1 1'~ttat ~eslut 1oke '1n~täm.t;~ ä~e,r rätt a.t.t ,till grot.okol-

1.et anmäla Sin SkilJa.ktiga Jl).en1ngt d09k må sådan a.nntälan 4Qke töra.n).ed.: 
- C - • i" ' • • J. I -:.• _' • - : ~ -"-' , ' • ' 

V:ida.:fe överläg~n1ng. 

§ 38. 
La.ndstingsma.n, som ej varit tillstädes, då beslut i något ärende 

:rattats, äger rätt a't;t därettar ~111 protokollet anmäla., ,att han icke 
- '-· .:,.:,, . _·. - -' - , '. 

·deltagit 1 beslutet, men 1nå ej .rx:am.~täl.la. någon anmärlmlng emot Cl,e.tsam--. 

m-a. 
! -: 

Föl".bryter ~~g l~n4st~;;!,m~4!:~~t ordn~~g~;ri. eller .UP~ll,tfäd,~r haJ! e~- ·. 
~/v'r' i:H.-/r .,. -r'-'"~~, - , i 

Jets opaasa.nde, ä8er o~~en kalla honom till ordningen samt, 1tall'. 
. ;_-_.-. '' 

han d~r<\V ej,. låter sig ~åtta., b.etaga. )1onom. o.rd.e:,t • ., I nv~ .. i&t ..,an.k01lllllar;,.d.e\I: 
, ~- • ' ' - • ,. •' , 1 1 c • : ,- - -; ' ' -,.,. o ,_ • • 

0
• , • •,_..._: _,.. !I 

ä landstiP-,~~ at.t b~.sluta.., nui:~.V:1C\a l~ds,t,1ngsm~., .. so~ }:~z;:t>z-utit sis;,mo1,' 

på viss tid uteslutas från sam.man.trädena, eller vid domstol åtalas, allf 

om s~ken ~ör. tört~lla. 

l>e .reglemen.ta:r~ska fö:\eslµ'.ifta.J:'-il:"~om .. a,ns~i:i . .n?a.1ia. töJ;".landstiJigsgö

:r~t ;o~åJ. ~az11t. ;~dri,i~~e~ vid~ l.(Ul~s~~~;e~ oo~ u.tt1ko;te~·äger landst~nJfi ; 
gåi i'a.ststlllå. ·.EJ' må någåtc därt ·införås,' Sonr strider mot grundlag ellEI \ 

annan lag. · "och/ 

,~.::·!~:;:~.~::~~~~:~~::äo~!:::~;n:~;:.,.~:':I~1i1111 . 
tränis ta J:'UllUne t ,.,t+ll .Jl,ella.lldltng töra ~a.ga.s "\ . . , . . . 3.- . å 

' . ., .. .: 



' 41. 
Förslag till sAdana reglementariska föreskrifter, om Vilka 1 ~ 32 

är stadgat, uppgöras av talmannen ooh vioetalmannen, ~ vilka Järn.val an-.: 

kommer att tör lancis'tinget töreslå. arbetsplan tör sammanträdena ooh ut
n 

v skotte\_. 

1V kap. 

särskilda töreskritter. 

~ 42. 

Landstingets protokoll töras under talmannens inseende av sekrete

raren oeh böra tre landstingsmä.n utses att Justera detsanuna. Landstin

gets beslut, som ankommer på lantrådets eller landskapsnämndens åtgärd · 

delgives dem genom protokollsutdrag, som underskr1ves av ordtör~nden 

oeh sekreteraren. 

Landstingets beslut ooh utlåtanden, som utgöra svar å presidentens 

framställningar ooh meddelanden,skola meddelas genom skrivelser från 

landstinget, vilka insändas g~nom landshövdingen. 

Av landstinget antagna peti Uonstörsl.ag ooh motioner ävensom fram

ställningar t11l regeringen insändas 11kaledes till landshövdingen för 

att av denne Vidare befordras. 

NU nämnda ~xpeditioner underskrivas av talmannen och viceta1mannenl: 

Lå.ndst1ngets skrivelser till landshövdingen ooh övriga m,yndigheter 1 

underskrivas av talmannen och kontrasignaras· av sekreteraren. 

' 44 • 
. Landshövdingen eller av honmm. förordnad tJänstema.n vid landshövding• 1 

åabetet ävensom lantrådet ooh med.lem av landskapsnä.mnden ägc4härvara v1äi 

landstingets mötealoch deltaga. 1 överläggningarna, men ieke i besluten.: 

På kallelse av landstinget äger lantrådet inställa sig vid landsti~ 

get tör att giva upplysningar i 1andskapets angä1ägenheter • 

. ~ 45. 

Lands~apslagar och andra landstingsbeslut av allmlnnare betydelse 1 

k1Jngöras utl en särskild Ålands törtattn,.ngssa.nllin~'t11nämnd publ.ikatiql,; 
. . ., . :JS:,,: 

vari Jämväl skola intagas de utl t ll. 1 la.gen Olll sJäivstyrelse tör Å1ad 

nämnda förtatt~ingar. 

§ 46. 



samtliga kostnader tör landstinget beutridas Ii!.ed landstingets llledeJ.. 

; 47. 

Denna landatingaordning träder 1 kraft don l Januari 192,. 

I. 


