
Stora utskottets be
tänkande N:o 15 i anledning av Land
skapsnärnndens framställning till Lands
tinget med förslag till vallag för land
skapet. 

Sedan Landstinget denna dag för utlåtande till Stora utskottet re
mit:erat för~nämnda framställ:ing jämte förslag till vallag och ·La.;,skovtets betankande N:o 17, far Stora utskottet vördsamt framhålla; 
att detsanuna vid ärendets behandling förenat sig om Lagutskottets framställning i saken, dock icke till den del densamma· berör §§ 36 mom. l 
o~~ 62, med avseende å vilka Utskottet önskar framhålla följande: 
§ 36 mom. ·1. 

Då menföre i skärgården ofta förekommer i december månad, inom vilken landstingsmannavalen enligt valförsla.get skulle äga rum, har Utskottet ansett nödigt föreslå, att dessa val borde utsättas att försig-
gå före den 15 november. 

_§ 62. 

I anslutning till vad Utskottet ·i sitt betänkande N:o 14 anfört beträffande§ 1 i landstingsordningen, rörande antalet landstingsmän, vill utskottet även nu ha anmärkt, att dessas antal bör förbliva tret-. . ~ ~~~14~J(;',,,.-.-.IV--::- r-6-l ~-tio • j, P- ',_;r i...,~, ,. ••----r · ,,t... .::,.u..._ · -·r · § 36 mom. 1. 
Före den 15 november det år, under vilket tiden av tre år från se-

1 tl.lländagår, pä dag, som av Landskapsnämnden 
naste landstingsmannava 

.. ·dtager valförrättning i varje röstningsomräde klockan nio 
~estammes, v1 

kl k 0 tta på aftonen eller längre, om på morgonen samt fortgår till oc ana 
med mellantid av högst två timmar enligt sådant befinnes vara nödigt, 

valnämndens bestämmande. 

j 62, 
ordnats efter storleken av sina kandidater sålunda sedan samt~iga 

. . t 1 förklarar centralnämnden de främsta trettio va-l tl iga J. ämf bre 1se a , 
.. . . .. 

s u 
. nämndens förrum darom t1.Llkan . dag genom anslag 1 l'a valda' låter samma 

.. " ;.· . , . fall av avgång skola narmast .L:ntr:.>.·· ·ft tillika v1-ka 1 nagl. va, med uppgl 
11 kt fo""r envar ofördröjligen fu ma och utfärdar da i de valdas ställe, 

av de valda. 
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utskottet tillåter sig därför vördsamt föreslå: 

det Landstinget ville besluta att 

1 enlighet med Lagutskottets fram

ställning antaga ovannärnndå förslag 

till vallag för landskapet, dock så 

att§ 36 mom. 1 och§ 62 finge av 

Utskottet föreslagen lydelse, 

Mariehamn, den 4 december 1922. 

på Stora utskottets vägnar: 
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