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Stora

utskottets

be tän ka nd e N:o 14 i an
le dn in g av La nd skapsnärnndens ; tr am at äl ln 1n g med fö rsl ag ti ll la nd sti ng so
rd ni ng .
La nd st in ge t .h ar de n
30 si st lid ne novemb
er fö r ut lå ta nd e ti ll
St or a
ut sk ot te t re m itt er at
fö re nä mn da fr am st äl ln
in g jäm te ta gu ts ko tte
ts be tä nk an de N: o· 16 , i
an le dn in g va ra v St or
a ut sk ot te t få r vö rd
sa mt fra mhå lla fö lja nd e:
Vi d be ha nd lin ge n av
fö re lig ga nd e är en de
ha r ut sk ot te t fä st si
n up pmä rk sa mh et dä rv id ,
at t La gu ts ko tte ts fö
rs la g ti ll än dr in g av
nå gr a vi kti ga §§ i La nd sk ap sn
äm nd en s fö rs la g ti ll
la nd stu ng so rd ni ng ic
ke bl i,, it
up pg jo rd a med be ak ta
nd e av de sy np un lct ,er
, som vi d re m iss de ba
tte n i Lands
tin ge t ut ta la ts . Dä
rfö r se r si g St or a ut
sk ot te t nö ds ak at at t
up pg ör a
ny a fö rs la g ti ll än dr
in g av vi ss a§ § in ne
hå lla nd e vi kt ig a oc h
pr in ci pi •
el la et ad ga nd en . Em
el le rti d ha r U ts ko tte
t ti ll hu vu ds ak lig de
l go dk än t
fö rs la ge t ti ll la nd
st in gs or dn in g i de n
ly de ls e, va ri . La gu ts
ko tte t fö re sl ag it de t at t av La
nd sti ng et an ta ga s, do
ck med un da nt ag av §§
1, 13
rn om .l, 15 mom. l, 25
oc h 31 med av se en de
å vi lk a§ § St or a ut
sk ot te t an se_r si g bö ra inkorran
a med ny a· fö rs la g ti
ll än dr in g.
Då er fa re nh et en än
nu ic ke vi sa t, at t an
ta le t tr et ti o lar id sti
ng sm än
vo re ~ fö r st or t oc h

fö rt y kunde ne db rin ga
s ti ll tju gu fy ra , ha
r ut sk ot te t
·ic ke ru nn it sk äl .
fö re lig ga at 't mi ns ka
sa gd a an ta l, vi lk et
så le de s bö r
fö rb liv a tr et ti o.
§ 13 mom. 1.

ig om fö rs la ge t om,
at t La nd sti ng et s hö st
se ss io n
an se r de n 1 fe br ua ri
är en lä m pl ig ar e
no ve mb er , men
de
n
fö r vå nt er se ss io ne ns
gr un d, at t La nd sti ng
cffiag
et s m ot io ne r :
bö rja n på
r· t
in lä m na~ t il l rik sd ag
som bö ra
en inom JOr on da ga r ef te r de ss öppnande~
bl iv a öv er sty rd a ti ll
må in om be hö rig ti d
rik sd ag en , som samma
hi nn a
nut sk ot te t fö re na r
sk al l vi dt ag a de n 15

•

S

kommer de n l fe br ue .r i •
.
. d oc h av La gu tsk
L
ot te t om fa tta de fö r·
pe t av an. ds ka ps nä mn de n up pg Jo r a
å pr es id en te n at t
på fr am st äl ln i . ng
sl ag et om, at t de t bo rd e ankomma
.
fö r de ss mö ten , ka n
ut sk ot te t ick e go dk än
av 1a .nd st i :ig et f ör lä ng a. tid en
a
än
da
må
ls
.,
en
lig
me
va
r
t
ra nä e
oc h en kl ar e,
na , ut an fö re sl år dä rf ör , s asom

.. 2 ...

att de~n a deta lj Skul le
anrö rtros Land shöv ding en,
§ 15 mom. 1 • .

076

'Lik aså före slår Utsk otte t att
bestä mma ndet av tide n för urtim a
land sting ssam man träde skul le
,
llero av Land shöv ding en, och allts å dlcke
av Pres iden ten, på sätt före slag et bliv it.
§ 25.

.•

Betr äffa nde förs lage t till ~ndr ing av denn a§
avvi ker utsk otte ts
meni ng från Lagu tsko ttets för det förs ta däru
ti, att Fina nsut skot tet
bör i likh et med Lagu tsko ttet omfa tta fem leda
möte r, Eme llert id anse r
Utsk otte t, att int~+. hind er mWi.er !'ör en samm
ansla gning av Fina ns- och
Ekon omie utsk otten , e~~J a~ anpa rten av den arbe
tsbö rda, som ankommer å
de_ssa .utsk ott, icke er så stor , att ej sc.gd
a utsk ott skol a llunna samman slås till ett, omfa ttand e fem medlemmar. Men
därem ot är det enli gt
Utsk otte ts meni ng prin cipv idr~ gt att i lag ·bestä
mma , det Lagu tsko ttets
medlemmar skol a ingå i Stor a utsk otte t såsom
själv skriv na leda möte r.
Då det såsom moti v för tillk oms ten av sistn ämnd
a förs lag fram håll its,
att beha ndlin gen av ett ären de i Stor a utsk otte
t blev e grun dliga re och
i övri gt länd a sake n ti:l fromma, om Lagu
.tsko ~tet, som till förs t varit tvun get att föi•d jupa sig i fråg an, jämv äl
skul le delta ga i ären dets
·beh andl ing uti Stor a utsk otte t. Trot s dett a moti
v har Utsk ottet anse tt
det vara med rätt visa och billi ghe t men a/övere
nsstä mma nde att frit t överlä mna åt Land sting et att bestämma, huru vida detsa
mma finn er det vara
med sin förd el före niig t att invä lja Lagu
tsko ttets medlemmar i Stor a
utsk otte t elle r ej.
§ 31.

För att förekomma förh astad e besl ut i lags tiftn
ings fråg a har Utskot tet inse tt nödi gt före slå, att äre~ de s:>m
angå r lags tiftn ings fråg a,
skal l, i enli ghet med de för riksd agen i § 57
av lantl .dags ordn ingen gäl•
land e före skri fter , bliv a förem ål för tre skild
a beha ndlin gar i Land sti.ng ets plen um.
I fall stor a utsk otte ts här ovan gjor da
förs tag till ändr ing av
nämn da§§ 1, 13, mom. 1, 15 mom! 1, 25 och 31
vunne Land sting ets beak tand e och godk änna nde, skul le dess a även som§
27 erhå lla följa nde lydels e:
§ 1.

Land skap et Ålan ds land sting repr esen tera r land
skap ets befo lknin g

I

ocn består av t
· .
l"ett10
§ 13 mom. 1.
landstings~~
••11Cln 1

Landstinget
..
sanuna,nkonuner
cch ar samlat und
ål:'ligen
Landshövdingen
.

.

§ 15 mom. 1 •

er-

å
P

sanun

atllagt

Lands t in

gets

Av Landshövdingen
sammanträde Och nä

§ 25.

Oi7
den l februar·i

högst tret

oc

h

den 15 novembe:

tio dagar, utan så är att

fr 8.Ins t .. 11
a ning förlängt tiden för mötet.

t

be:r-or-

a t bestämma
tiden
r det Skall åtsk11.
Jas,

För beredning u.,r ..
arendena skall

r--

or tmtima landstings-

t
ge senast andra dagen efett lagutskott Och ett
utskott, vartdera b
finans- och ekonomie •
estående
av fem rnedle?:".mar
expeditionsutskott med t~e
samt ett justerings- och
ledamöter.

ter dess öppnande tillJätta

För Sådan behandling

av ärendena

Landstinget senast å tredje
tingets stora utskott
•

Landstin

, som i

§

31 omförmäles, skall

dagen efter dess öppnande, tillsätta Lands-

i vi , k t
__.
'
~ e 1nvaljes tio ledamöter.

Landstinget äger ock

n..:

b h

..

, ~r e ov darav yppas, tillsätta ytterligare
utskott, . ett vart bestående av tre medlernma':'.

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, läggas på bordet • vl.. d nästa föredragning skall det, evad överläggning ägt

·
rum eller· icke,
ånyo bord läggas' om två eller flera medlemmar det begära; men då ärendet tredje gangen förekommer, må bordläggning icke vida••
0

re äga rum.
lagstiftningsfråga, skall ärendst under.
•
r.r i Landstingets plenum.
kastas tre skilda behamdling .,_
t" k det
å
utskottsbe
an an
.
. och lämnas
nd lingen föredrage
V·id först.a beha
..
tt yttra sig i frågar.. Sedan över
tillfalle a
aot
Lands t.ingets medlemmar.
lämnas ärendet til 1 L an d s t1·nge"s
'"
..
ats avslutad över
läggningen forklar
däri avgiva yttrande och framställa
åligger att
stora utskott, som det
finna anledning.
'
utskottet 1<:an

Angår utskottsbetänkande

de förglag, till vilka

V id an dr a be ha
nd l
in ge n fö
Ji d L an ds ti ng et .
·
1
c?-edrages S to ra
ut sk ot te ts be tä nk
ng år i Pr öv n1
v ar je sä rs k il d
n
an de , va r- . .
g
av
la
gf
Pu
ör sl ag et sa m t ra
nk t d är i. Godk ..
rl el ar , f' ör kl ar
tt ar be sl ut 1
·
as an dr a b
an ne s 8t 0ra ut sk
ot te ts fö rs la g i
sl ag ic ke O fö r•
eh an dl in ge n
al la
· d
av
sl
an
ut
ad
fl
at
. B le v S to ra ut sk
go dk än t• öv er 1··
ge no m L an ds ti ng
ot te ts fö r•
et s b
ar
nn
as
la gf ör sl ag et 1 rte
. es lu t er h ål li
d et an ko m m er a
n ly de ls e de t
t a
tt r· ·
ny
o
ti ll S to ra ut sk
or o- rd a fö rs la ge
av st yr ka de
ot et , på vi lk et
t me
ss an ta ga nd e•
d
el le r ut an än dr
Hava fö r• ·
st y rk ts , b es l
in ga r el le r at t
t
nd
a ri ng ar av S to
u er L an ds ti ng et
ra ut sk ot te t t i l
l i ...
v ar ef te r an dr a
om de ra s godkänna
be ha nd li ng en
nde el le r av bö ja
nd e,
M ed an
fö rk la ra s av sl ut
an dr a be ha nd :i n
ad .
ge n pa ga r, ka n L
u ts k o tt et , dä r
an ds ti ng et li ka so
så da nt fi nn es
m oc k St or a
n··
'
sk o tt , som fö rs
od
ig
t,
in
fo
rd ra ny tt ut lå ta
t b er et t ..
nd e av de t u tar rn de t.
V id tr ed je be ha
nd li ng en ,
som äg er rum ti d
nd
ig as t å an dr a da
de t a. ra be ha
ge n ef te r
nd li ng en av sl u
ta ts , va rv id L an
ds ti ng et of ör än dr
la g fö rs la g et e
at an ta ge r
ll e r fö rk as ta r
de ts am m a.
§ 27 I
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F in an s- oc h ek on
om ie ut sk ot te t äg
er gr an sk a Lnad
skapsnämndens ti
L an ds ti ng et av lä
li
m na de fö rs la g

ti ll bu dg et fö r
la nd sk ap et sa m t
ni ng av de ts am m
i an le d•
a av gi va be tä nk an
de äv en so m i öv
ri gt be re da oc h
u tl åt an d e u ti
av lä m na
a ll a la nd sk ap et
rö ra nd e fr åg or
av fi na ns ie ll oc
k ek on
m is k

in ne bö rd .

o-

på • ov an an fö rd
a gr un de r ti ll å te
r S to ra ut sk ot te
t si g vö rd sa m t
fö re sl å :
de t L an ds ti ng et
v il le be sl ut a at
t i en li g h et med L ag
ut sk ot te ts fr am
st äl ln in g go dkä nn a fö rs la ge t
ti ll la nd st in gs
or dn in g, do ck med så da n ly
de ls e av §§ l, 13 mom. l,

15 morn. l, 25 , 27 och 31 , som desamma en
li gt
hä
r ovan in ta gn a
st o ra u ts k o tt et s
fö rs la g

e rh å ll it .

Mariehamn, den l de ce m be r 19 22 .
na r:
på st or a. u ts k o tt et s vä a'
i:->
TO I'S t en R ot bb er g

V ik to r st ra nd fä lt
,
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!:,_a n <1 st 1

n g s o r d n 1 n 8

t ö r

.J..a nt1

8

k

a p e t

Å l a nd.
l kap.

Allmänna ata<13anden
· Land skape t Ål

•

l \.

ane1,-_~8:n~stlng repre sente rar lands
kapet s be!ol ltn1n g

'

och best år av tjuguf:i?andstingsmän.

i,

.

.l

2 ,.

Land .st t ngsmannav al rörrä ttas vart t.redJ a år a am.t.1<1igt. 1 hala.
land- 1
skap at.
Lan<lstingsmans up pdrag vidta ger, sä snart nan törltl arata vald
11
-och tortr ar 1nt1 ll <less nästa val slutr ör~s.
1,
Har lan<1Bt1nget upplö sts och nya val ~erks t ållts , skola , så
fram.t
aj ny upplö snlng av lands tinge t äger rum,. lan~s t.ings
märul ans f'Ull.m alttar
1
gälla rör tre år.
I

För val. av lands tings män

bilcta r

lands kapet Åland en valkr ets.

Lands tlngs mä.nnen utses genom omed elbara och prop ortio nella
val, -och ha1,
l
va alla valbe rättlg aae lika röstr ätt.

va~r ätt må eJ genom ombud utöva s.
Närmare bestä mmel ser angå.Jiende tiden och sätte t rör valan
medae1as
1 särsk ild va11a g.

:1
~4

4 \.

Berä ttlga d att delta ga i lands tingsm a.nna val är var Je !1nsk
maabor - ~
om kvinn a s om under t'em åra tid haf t la~a bo oi..;h
g ara , s åval man s
•
.
,_ 7;-,r ~· ~
o
Å
h
f
öre
valår
et fyllt tJug u~ c1.r och vllke n den
hemv ist pa land oc
i
t
f örsta Janu ari de t are valet aga r rum ä r mantu l oskr i ven 1 m.i.gon kom.- .,

mun inom 1ands kap9t Åland .
. .. tt tillkO tnm r.! r
va1ra

"
clOC.r,..

aj ~
Lcl

l) Qen,
so111 st å.

Oso

r lln<ler
törrey-na.erskap•
tö r S1 å
d et lc ke ..
g tn Ju te r une1erst ,
ö ~.. av
!a tt ig värä en , dä r
ar b lo tt ti ll tä ll lg
3)
un äe rs tö t;
de n, solll av tr ät t
tl ll
Bin egendom ti ll
dess ha n s1 n st
sl na be rg an ar ar a rö
at
rnöJa.nde, in 4)
l>ee<1.1gat;
de n, som t"
or lö sd rl ve r1 dömts
ti ll al lm än t ar be te
g en a• de t tr ea .J e
, ända ti ll ut gå når et
· ga vs ;
tr !n de t, <lä ha n tr
än ar be ts an st al te n
tr l2)

5)

6

de n,

BOJll

de n, som -på. gr u nd
av la ga <lom 'bör an
se s sakna. go d fr åJ d
el le r är ovä.:rCllg a tt lJ Y ttJ as
1 la nd et s tJ än st el
le r at t _rör a annans
samt
ta la n;

)

de n, __som öv er ty ga
ts at t haTa Ti d la.n
dsti ngs1na.nnav al. köpt
rö st e~ er gJ or t t
el le r så lt ·
ör aö k dä rt il l, el le
r på tl ar a än et t
st äl le av gi vi t
sl n rö st , el le r ge
nom T ål d el le r ho t
st ör t va l. tr lh at en ,
ända ti ll ut .gä ng a~ av äg t sj ät
te ka le nd er år at et
ta r~ et , aa sl u tl ig
Clom i su en gavs ,
5 \., .

V al ba r ti ll la nd st
är
in gs m an är envar,
so
m
va J: ba rä tt ig ad , utom
hÖTd1ng oc h tj än
la nd .s s teman Yld la nd sh öv
d1
e...
ng
eä
m
.
be
\e
t, al lm än åk la ga re
'
~ !s o m la da m ot
äv en ,t-:la nt rå d och tjä ns
te m an vi d la nd sk ap
sn äm nd en .
6 ,.
EJ må de n, som fö
rt la ra te Tald t.1 ll
la n4 st in ge m an , be tr
up pd ra g, dä r ha.Il... eJ
ia s !r ån si t1
törmå.r yU a la ga tö
rt al l el le r annat. sk
äl , som av
L ,?.n d s t in g~) t go
dk
än ts • :,-

A vl l~ er la nd st in gs
m an el le r fö rl or ar
ha.n si n' va lb ar he t
el le r av gå r
på gr un d av la ga el
le r av la nd st in ge t
go dk än t sk äl el le r
fö rk la ra s hava
tö rv er ka t si tt up
pd ra g, ln tr äa er 1
han& st äl le su pp le
an t.
B at rä tt an ~e de n or
dn in g, i vi lk en su pp
la an te rn a in ka ll as ,
st ad ga s
1 va ll ag en .

8. ,.

L an ds ti ngs man är P li kt ig at t 1 ut öv ni ng en
av si tt u-ppdrag sä
ha nd la ,
tJ1.
som rä tt oc h sa nn
in g bJUdE!!- uan är ää.rvicl sk yl di g at t ia kt ta ga
la g oc:n \
är ic ke bunden av ·aogr a anctra tö re sl tr if te r.
n
\ 9.
d
pågå ende la nd st in g,
Hä kt as 1a nd st 1ngs m
sk al ld är om ge na st
an un er
an-1

må las hos 1
ana.stingets

.

~·
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081

\ 10.
Landet1ngsma.n å
tnJ ute r
ers att n1n g r
av lanctekapets me<lel
· Uto·· ver
arvoa.e oäh dår
or res a tlU
00

..

k'V Ode t Och

h trä n lan dst ing et.
ras ako stn aaa ers ättn l.no en
-<::>
ra.s tstä llas av lan dst ing et,.·

lnt1 nn. er 1

\ ll.

an<1a t l.ngsm.an sig ick e 1 ra·· tt •t id
til l lan dst ing
ute bli r ha.n uta n lan a
, ell er

stin get s tl.l lstå .nd rrå n sammanträde,
och har han
1, som av lan dst ing et godkännes , kan
lan.Clstinget
doma honom til l tör lus t av arvode för
var Je dag han ute bli vit och där utö var t11 1 böt
•·
.
er, aJ ova rsti gan de endhanda bel opp .
Har landstingsm.an
lek a lå.t l. t av böt ar s1.g rät ta, kan lan
dst ing et rör1tl.ara nonom hava för ver kat sit t upp dra g.

1cke har t lag a rör ra1
_

11 kap.
Lan dst ingets bör J an, upp lös nin g och
avs lutn ing .
\ 12.

Lan dst ing et sammanträder i Marieha
mns sta d.

Lan d.s ting et samm
;~ ~~ ~J ~ ~&n a.en -l te'bruar1 och
den 1 november
och är sam lat und er ,·hÖgs t tre ttio dag
ar, uta n så är att pr esi den ten
pä lan dst 1ng ets fra ms täll nin g tör län gt tid
en rö~ mö tet.
År nu nämnd ell er elj est i denna lag
för vis st fal l bestämd dag
hel gda g, gäl la för sta hel gfr ia dag
•ä:rmxgt: aär ert er såsom tör ft
såd ant
fal l sta dga d.
~

14.

Har lan dst in9 '" upp lös tfl, ska ll eft er
nyv ale t lan dst ing et sammankomma til l lagtim a möte å. för sta dag en
1 den kal end_e r_måna d, som beg ynn er
näs t ett er nit tio dag ar frå n upp lös
nin gen .

\ 15.
J be ~ att bestämma tid en för urtim.a
Av pre e icl.en· ten
lan dst ing s
, ~
när det ska ll åts kil jas
sammant r a- de och
.
, må urt lma lan dst ing uts a·· tta a att bör Ja tld lga re än 5: femtonde
Ej
gen eft er Ka llel sen s u ttär dand.e, ej t1e1 1e r for t gu lan gra an t 1" ll och
dag rör e elen, då 1ag tima lan dst ing vid
tag er.
med sis ta hel gfr ia
)!.

..

..

dl

Ost
Vid urt1ma lanasting må
"'" ,. ,
tingets sammarucall <.Wl\.,18

enc1ast törel<olll!lla ärenaan·, som .röranlet t laJ

.

så ock vad med <l.Yllka äranaan ägar sskilJaktig•

eamma.nhang.

;

i 16.
Kallelse till urtima landatlngsmöte offentliggöres i

en sådan uti

!~;skapat Utl:ommancte tidning, vari allmänna 1anc1st1nget r öran4e oeslU'
förroganaen böra kungörasi och tör önlgt påg1anc1stinget beslut.,,t.
Har landstinget upplösts och rörordnande om nya val utfärdats,

J?

skall sädant kungöras 1 den or<ln1ng, som 1 \

säges, sau;t därJämte

den .ivndighet och de nämnder, å vilka valens tör~~
särak1lt meddelas
,
staltanda

ankODllller.

1

4

böra s amtliga lands
Den dag,. å Vilken landsting skall sammanträaa,
.

tingsmän- rrå.n klockan 11 förmiddagen

i

den or<bllng, som genom anslag

tilllcännag1v1ts, törete sina fullmakter ·rö·r <1; n ·eller dem, som lands• ' ..

•

'f

gånDå- tul.~t .. törsta
hötd1ngen förordnat att tull.makterna• granska.
l
.
.
_._
'-"""
~

gen t"öretea, undersökes, huruvida den är uttärda<1 av behörig inyndighet :
I

•

I

..

'

och 1 röres.lcriven or<1n.1ng.
•

. Il. •

•

land.s tingsmännen•
1örteckning över de behörigen betullmäkt.~pde
.1. ,
l
.
~

skall senast följ ande dag töre ~oclcan t1~ töri!i,ldå.~gen t~llllandahållas

1

landstinget.
Landstings.man, som . infinner sig r ,er l andstinget~ börJan, ä ger

.

-,,,..1~,,.-,-- -

.

.

där intaga sitt säte, sedan han för ~rd.tgraodan. uppvisat godkänd ruumakt.

I 18.
Har lands t1ngsmans tullmakt icke bli vit godkänd, äger lanas tingat

rätt att pr ova, 1iuruv1c1a han lllcväl på grund av dens amma må intaga säte 1 landstinget.
Göre s under landstinget anmärkning mot l ands t i ngsmans behorighe t,

arucornma ctes s prövande likaledes å landstinget, sä tramt leka samma anmärklling genom besvär över valet r edan draglts eller ännu kan dragas un
cte r vederbörlig myndi ghets avgörande.
om ~giltighe ten av l anct s tlnesmannaval icke vid
.. 1gt må r r årran
~
I ovr

1

1anc1st1ng uppta

gas, Utom ctå
anm.är:tcning göres aärom, att beträtra nae va
"
tårtill
let eller
horanaa "t
a gär<lar uµpanbart brottsl igt rörtaran ae törekomm1t eller att
otvtvel aktlgt misstag Vid raststa~11anAet
"' av valets
utgång ägt rum.
I sActant ra11 ,.
ager lanastln get, aär aet tillika är
tya11gt , att
lghet
brottSl
en eller misstage t kunnat utöva lnverkan på
i ~..
u t g~en av valet
eJ Vida re
, Och andr1ng

ga ätgära till

lagen.

kan 1 basvärsv äg vinnas, v1dt1

såaan rättelse ,
som är rören11g mea4,estämmelserna 1 vaJ

Den, vars landsttngsma.nnarätt är satt 1 rråga, bibehål ler amellar tJ
sitt upparag såsom latidsttngsman, intill dess nan törklara s obehöri g.
~

19.
Å eten andra etagen sammantrider landstin get lclockan · t10 törm1dc1agen
till möta, varv1a rrämst upprop verkstä11es etter ~1 16 I nämnda

Vid detta sammanträde, vid vilket ordat töras av den,
a1 den han c1ärt111 kallat,
till ålderså ren älaste och protoko llet röres
v1ce;
·
väljar landstin get inom s1g talman och två talmän ·· :
Därette r avgiva talmannen och vicetalmännen 1ntör det församla de

förtacm 1ng.

land.s·t .1nget, var etter aanan, denna- nögt.1<1l1ga törsäkrd.Il:
• Jag :l.lf. törsäkrar, att Jag vu.1. 1: utövn1:ugan av ·taJman sbat&tt-

n1ngen etter all min törmåga upprätt.h b.l:a'• såväl den repUbllk ens. regeJ,;t ring, som · den ~ J'inlands r1ksc1ag och landska pet Ål.ands landet ~ 1 enlighet med grunc11agarna t1lll:olllllli8"1de rätt.-• .

·Tallllarulensoch vicetalmännen-s uppdrag gälla till dess eytt lands-

.,

t1ngsm.annaval ägt rum.

Sekrete rare och kanslipe rsonal antagas på sätt landstin get bestämmä
\ 20. -

F. ttar att hava erhålli t mac1c1elande, om vilka persone r blivit valda
till 1annat1 ngsts talman och vicetalmän, utsätter landshövdingen allar
d.an person, som preside nten c1ärt11r töro 1·<1nat, dag och timme rör lan<ll!ltingets öppnande, och äga 1an<1st1ngsmännan på ~al.mannens kallelse etter
det ~dstJä nsta f örrättat s härtill infinna sig.

Vid landstin get av-

slut~i'1 akttaga s samma ordning .

!II kap.
om ärendenas upptagan de och behandling vid landstinget.
\ 21.

Huru

\ 21 .
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7 \ i lag en om sJ äl vs ty re lse
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La nd stt ng et s tö rh an dl ln ga 22 .
r
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. n ig a, 1r a1 1 ick e
' som sk ol a äg a rum pl ·sven
ek a, äro ot lan a.s t.i ng et rö r •1 ss t ..
•
arando · annorlunda be slu ta
t.·
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tan a.s ttn gs ma n 1
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ap sn äm nd en ä.ro be rä tti ga
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Bå.danL~ rs la g b··
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•
som
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La nd sti ng et må · lek a fa tta
bo sfu 't 1 är en de , lnn an de
ts amma bl iv it
be re tt u t1 ut sk ot t, så.vid
a 1c1te· äre nd et är brå .ds ka nd
e · el le r gä lle r' val..

Fö r be reä n1 ng av ärendena
1k al l la nd sti ng et se na
st an dr a dagen at - i
ta r d~ ss öp-pnand.e tl. lls ät
ta · e't t · 1aguts1to"tt·: åt t t1
na ns ut sk ot t sam t e·t t '
Ju ste rin g5 ro h ex pe dit 1o ns
ut slt o;t t , e·t t'· v-art be sta
a·ncie at · tr e leel:amöter
r
oc h tv å su pp l.e an tar . ~ ··
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,
t.å nd st1 ng at äg ~r ~ nä r
behov-' dä rav n1>as ~ til l.s ä.tta' y- tte rl1 ga re
ut sk
J.
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ot t.

Ut sk ot ten vä lja

inom sig or df ör an de .

AV lan de t1 ng et· 1. 1l lsa tt
ut sk ot t 'äg er · r<l.tt--a tt av
my nd igh ete rpf ,
tjä ns tem än el le r ·a11man
na in rä ttn 1n ga r 1>å Ålan
d er hå lla de ha nd lin ga r
oc h up plY Sn ing ar, av v1lka
:..,dat tin na r sig va ra i
behov.
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Ft na ns ut sk ot te t a.. ge r gra ns ka 1a nds1< 3.psnämndens ti ll t0 iu ou
a lan ds -.
..
tl
ll
nu
dg
et
rö r lan ds ka pe t samt 1 a.n
-- mnada fo rs la g
.
led.nlng _
tin ge t av 1 a
~ ..4 t , • .. cc
_ftlv{ 'd. .lVd/L , · ä~~usom 1 ör vi gt
be red a oc h av läm na J)e ~ru
av de ts amma avg 1v a ut .la. t.an~ ,
r

den ut1. aii

a land ska pet

,
J\.

Juet er1. nge

•·
08 5
roran<1e tråg or an av r1nans1e11 innaoörd.
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h

oo exp ed1 t1on auts kott et
ankommer att ÖTervalt&, att
lan dsti nge ts exp ed1 t1on er
överensstämma med dess bes lut.

Uts kot t ska ll sammanträda och utse
ordrörande lnom a1g sua st dagai
arte r det uts kot tet till sat ts
samt 1 den mån cte tlll detsamma hänskJu-t
n
na äre <1enas behan<111ng medhunn1ts, t111 land
stin get avlä

mna härav på- :

kal lad e betä nka nde n.

Vid tör tnll to"r t
u skottsmedlem träd e sup plea nt i hans stä lle.

,l

i 30.
Fram etäl .ln1 ng , som t1ll land stln get inko
mmer och aJ är
Bka tr~ at, , . att <len gen ast kan avgöras, ska

aT

elen ba- •

ll bord lägg as till ett t1-

<11gar.. näs ta dag skeende sammantri.de • .
Vid stst sag da sammanträde sk.all ären det till
veda-rbörande utsk ott
hän sltJ utas , men är det lan<lstingsm.ännen obe
tage t att i rråg an sig yttr a.
\ 31 • .

Angår utsl tott abe tänk and e lags ti1't n1ifglft råga
, .Bkal.l., . seda n qet 1 la.ni
t1n get röre dra g1t s, bor dläg ~1n g ske til.
l ett sen are sammanträde> men
l ämnas land stin gets medlemmar rätt ·au._
i rrägan s1g yttr a..
,.,
Godkännes icke lagt örsl age t, dä 'd.et samma åeyo
upp tage s till beha.nd- ~
I.
11n g, oeh seda n bes lut där1 pun kt tör
-pUllkt av l and.s t inge t tat ta.t e, 1
9 tn ursp run glig a 3..Ydelse 011er i den
avta ttn1 ng lagu.tslCo-t tet tör d.atsam.~
ma röre slag1t, ska ll ären det äter remi tta-r
å.s t1i1 lagu tsko ttet ~ som 1 av•
giv et nyt t utlå tand e äger ~å uppgivna skäl
. anti nge n töro rda elle r av- •
styr ka de förä ndr inga r, som av lands ting et
där i be sl.u tats

.
· Sedan ären det änyo -,i fr ån l agutsko ttet
inkommi t ska ll l agfö rsla get
vid nyt t sammanträda av land stinget anti nge
n f örkas tas elle r mad al.l er
uta n de änd .ring ar, · som av lagu t sko ttet f ör
esl agi t s , anta gas .
id samrftartt räda som i mom. 1 m~ es, tre elle n
SkU l l 8 V
ere land s,
i,)_ i t•1: l /;, t ·,, -c ~ r
•· . å k är end ets bor dläggning ,rim såaa
tin gs ma.n
11t , kunna ska till sammanP yr a ·
trä de, som nå11 es sena st påfö ljan de dag .
~

~
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\.._ (....
I ären de'\ ' som icke ang ?°i,igS tift n1nesfr äga, mil besl ut fa ttas vid aa·
sammant räd e, vid v111rnt det av talmannen f' Ör8dra.g1 ts, utan så. är, att*-tr1

el le r r1 er e lan da t1n gs mä n
08 6
om bo rQ lag gn 1n g an hå lli t
be slu ta t äre n< let
ell er 1a .na st1 ng et
_

r-·
I

B h~ ns kJ uta nQ e ti ll Ut Sk
v tt •
Är en de t må 1.- ke
nier an en gå ng bo rd läg ga
s <lär ick e r1 .er tal .et nä
va ran de lan de t1n gs mä n <lar
r" om
tra ms täl .lt yr ka nd e.
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La nd st1

ng ats ord tör an d.e å.l .ig ga r at
t utr är< la ka lle l.s a til .l.
samma r.trä ae , at t dä r rö re ctra ga
-

are na .en a ,>ch l.a<la öv erl .äg
gn lng arn a, at t rramstä l.l a pro po s1 tiorr&11 fö
r be s1 1 ;ts fat tan de sam t
v1 dm a.l (th åll .aa dll or dn ing
vi d samma nt rä de na oc h Jäm
vä l i öv rig t va ka dä rö ve r,
at t så da nt , som st l
de r em ot la g, ick e må kom
ma un de r öv erl .äg gn 1n g.
EJ må or di lra nd en tag a de
l. i öv erl äg gn ing el. ler om
rö stn ing , eJ hal .l:e r tör as1 A. an na t än de
1
t, som a:L 'to rdr as rö r va ric stä
l.l. 1.g ne t a.v l.a nc lst lnge ts be slu t el le r iak tta
ga nd e av de ss ar ba tsord nl
ng .
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/t-tCd-..
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r an d.a n.
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se da n or df öra nd en tö rk
la ra t öv erl äg gn ing en av
siu tad , rra ms täl .la r ha
om rö etn 1n gs pr op os 1ti on , så
av t'a tta d, at t sv ar et Ja
e1 la r ne J ut try ck er
1a na sti ng et s be slu t.
Fi nn as fl. era fö rsl ag
til .l. oa slu t., st äl la s et
t

så.som ko nt ra pr op os i.
tio n mo t e tt an na t in til
l ~e ss om al la så lu wa qr
nr ös ta. ts; oc h bö r2o de
av se dd a pro po s 1 tlo ne rn as
t
o•da3:-Ydelse oc h or dn ingstö
;Jd va ra av lan ds tln :
ge t go dk än da , inn an om
rös tni ng sp rop os iti Oi lll ll ti
ll be va ran de fra ms täl .1t
e
An mä rkn ing mot da n fö re sla
gn a or da lyd e1 ae n oc h or
dn in gs fö ljd en må
g ör as , men ey öv er1äggn 1~
lck .t,..ä:
. -!.,,,,.., L✓ ·J{_,~...., .,,. !,,./4. ~ _ ~~
• . -i.te,,,
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Pr op os iti on en sk a1 l ~ sv
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.
ar as genom om rö stn ing ef te
r up pr op , o~ h av
aut;..1.+1~w..1 ~ n - b e t ä . s
teB med kl.Ubb sl. ag , dä r
ej S1U tam. om rös tn in g be
gä ra s.
I
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Sl ut en om rö stn ing sk al l
sk e mad se •1 ar , å vi lk a
•J a• al la r •n aJ •
fin na s try ck ta oc h vi lk a
1 öv rig t äro lik a.
Inor a fo.. r a nd e n bö r f ör a se dl
Urul11..4- --~ ~
ar na s up prä kna nd e a.v lag
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t 36.
Val böra tcrslggå med tillämpning av proportionellt valsätt, sä

tramt två a11er r1
ere personer skola utses. Beträttande rösträr.nlngen
och taa t ställandet av valets utgång gälle vaa om landstingsmannaval är
atactgat.
Skall endast en person välJas, betraKtas den som vala, vilken vld

vaie t rått de flesta rösterna. Val törrättas med slutna seellar. Vid
11ka röstetal. avgör lotten.

I 37.
Den, som 1 rattat beslut icke ·1nstämt, äger rätt att t1ll protokollet anmäla sin sk11Jaktiga menlllg; dock må så~ anmälan leka föranled
vidare överläggning.

Lanast1ngsman, som eJ var i t tillstädes, då beslut 1 något ärende
fattats, äger rätt att därattar t111 p_rotokollet. a.nmäi:a, att han leka
deltagit 1 beslutet, men må eJ_ !ram~~äll~ nå&'!n anmärkning emot detsamm-a.

Pörbryter sig landatingsman em9t ordningen eller upptiäder han eJX0 -7•,A· 1•-~
Jets opassande, äger or:dtöranQen kalla honom till ordningen samt, !tall
han därav eJ låtar sig rätta, be_taga honom orcltt.

I. övrigt ·ankomar

da'!l

å landstinget att besluta, huruvida landst1ngsman, som törbrut1t sig mo·
ordningen, bör erhålla :t'öreställnlng och varning av ordföran<len, aller
på viss tid ute slutas från sammanträdena, eller vid domstol åt alas, ell4

om saken bör fö rfalla.

gt

I 40.
De

d

reglementarisk a föreskriftari som anses nödiga t ör landstingsgö-.

IUXi romål sa~t ordningen vid 1anastinget och utskottet äger landstin~
get fastställa.

EJ må något däri inforas, som strider mot grundlag allE

annan 1ag.

Pres id entens , 1andsl1övd1ngen s

och/

!i.llll 1ands1<apsnäm.nd ens frarustä.lln1nt
:1. ••
å
t ··
h
gar och meddelanden sKola alltid ouval
samman rada som 1 ut skott 1
~,

0~7
Val böra

r··crsiggä

I 36.
med tillämpning

tramt två eller tlere

av proportionellt valsätt, så
personer skola utses. Beträttande rösträ.k.n1ngen

och tastställanctet av valets ut ån ··
.
·
g g ga11e vad om landstingsmannaval
är
stadgat.
Skall endast en perso

.. 1

n va Jas, betra.lctas den som vald, vilken vid

valet rått de flest a röst""rna.
~
Val törrättas med slutna secllar. Vid
11ka röstetal avgör lotten.

\ 37.
De&, som 1 fattat beslut icke ·instämt, äg_er rätt att tiU proto:tcollet anmäla s1n s:tciljaktlga mening;

dock må sä~ anmälan icke föranled

vidare överläggning.

i 38.
Lanastingsman, som eJ var i t tillstädes, då beslut i något ärende
rattats, äger rätt att därettar ~111 protokollet a.nmä~a, att ~an iclte
dal tag1 t 1 beslutet, men 1nå eJ. tram~~älla någqn a.nm~rlming emQt detsam-

J
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ma.
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J!'örbryter sig land~ t ing~man &Blot orän;ngap._ eller uppträder . han. eJ,0•

Xo/h /

.11\,.;/. 1'4v_

L "'\.:.,,

Jets opassande, äger ordtör.an.gen kalla honom till ordningen samt, itall
han därav eJ låter sig rätta, betaga honom ordet . . I . övrigt -~ ollllJler de'!l

å landstinget att besluta, huruvida landstingsman, som törbrutit sig mo·

ordningen, bör erhålla töreställning oon varning av or4föranden, eller

på viss tid uteslutas från samman~~ädena, eller vid domstol åtalas, alle
ge

om saken bör tö rfalla.

d
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De reglementariska föreskrifter~ som anses ~öctiga rör la.ndstingsgö-.
u«Xl romå 1

S8.'.1lt

get fastställa.
annan 1ag.

landstin-tij
Ordningen vld landstinget ooh utskotte~äger
,,
EJ må något däri införas, som strider mot grundlag allE

och/
landst1övd1nge ns lll1lll 1andskaps11ärunclens

frams tälln1n~

presidentens~ n skola alltid o!iväl å sammanträde som i utskott 1
gar och medctalan e
rrämsta rummet

till behandling röra tagaa •

~'
nd

Os~

p
För slag til l Sådana
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ores1cr1tter, om Tillca 1 t 32
,
al.mannen ooh T1ceta1mann
aniil
k .
Jämv
en, å vilk a
ommer att tör lan dsti nge t t'"
ore slå arbe tspl an tör sammanträdena ooh ut." Skottet''\:-.
v
är st

a~gat, uppgöras av t

lV kap.
Särs kild a töre skr1 tter .
\ 42.
Lan dsti nge ts pro tok oll töra s under talmannens inseende ay sek rete rare n och bör a tre 1 andst1ngsman
utse s att Jus tera detsamma. Lan dsti nr
get s bes lut, som ankommer på lant råd ets elle landskapsnämndene åtgä rd
""'-ag, som und ersk rive s av ordföranden
delg 1ve s dam g_enom pro toko llsu tA-

och sek rete rare n.

t 4J.

1

I

'41 .
reg1ementa.r1s1<a

ra svar å pres iden tens
Lan dsti nge ts bes lut och utlå tand en, som utgö
delas genom skri vels er från.
!ram stäl lnin gar och meddelandan,skola med
dingen.
lan dst ing et, vilk a insä nda s g~nom landshöv
motioner ävensom fra.mAv la.n dst1 nge t anta gna peti tion sför slag och
alade1, till landshövdingen rör
s tä1l n1n gar till rege ring en insä nda s 111t
att av denne vida re beto rdra s.
annen och vicetalmannen
NU nämnda ~xp edit ione r und ersk riva s av talm
en och övri ga 11\Ylldighetar
Law lst1 nge ts skr ive lser till landshövding
av sek rete rare n.
und ersk ri vas av talmannen och lcon tras igne ras

t

44.

steman vid landshöTding4
Landshövdingen elle r av honmm förordnad tJän
slcapsnämnden ägs.närvara vid
ämb etet ävensom lan tråd et och medlem av land
garn a, men icke i besl uten .
lan dsti nge ts möt ea'° ch delt aga 1 öve rläg gnin
inst älla sig vid lan dsti ~
på kall e1s e av land stin get äger lant råd et
ang äläg enh eter •
get rör att giva upp lysn inga r 1 land skap ets

.f 45av allmännare bety dels e
Landsleapslagar och and ra 1an dsti ngs b0s lut
sam lin~· uenämnd publikati~i.i,,
kungöras uti en särs kild Ålands rört attn .ngs
n om sj alvs tyra lsa för Åland
var i Jämväl sko la inta gas de uti i 111 lage
nämnda fört attn ing ar.
§
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\ 46.
samtliga kostnac1er tör landat111get

be c tr1Cla s J11ecl

1anaat1ngets !Iledel.

Danna lan<1st1ngsor<1n1ng träder i 1eratt den l Januarl 192}.

