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STORA UTSKOTTETS BETÄNKAN

DE nr 37/1991-92 med anledning av 

vtm Gunnevi Nordmans m.fl. lagmotion 

med förslag till landskapslag angående 

ändring av landstingsordningen för 

landskapet Åland. 

Stora utskottet har i ärendet mottagit lagutskottets betänkande nr 26/1991-92. Utskottet 

har behandlat ärendet och får härmed anföra följande. 

Enligt förslaget till 48 § 3 mom. förutsätts att minst tre landstingsmän skriftligen begär 

att frågestund anordnas. Utskottet anser att talmanskonferensen, som enligt förslaget inte 

är tvungen att bifalla begäran, bör berättigas att besluta om anordnande av frågestund 

oberoende av hur många landstingsmän som begärt detta. 

Utskottet anser att det bör anses vara tillräckligt om minst åtta i stället för i 54 § 2 mom. 
föreslagna tio landstingsmän omfattar förslag om remittering av ärende till stora 

utskottet. 

I övrigt har utskottet omfattat lagutskottets förslag. 

Med anledning härav får utskottet vördsamt föreslå 

48 § 

(2 mom. lika som i lagmotionen). 

att Landstinget måtte antaga det i 

lagmotionen ingående lagförslaget med 

följande ändringar: 

(Uteslutning). Talmanskonferensen kan besluta att i landstinget anordnas en 

frågestund i angelägenhet inom landskapsstyrelsens behörighet. Vid frågestunden kan en 

eller flera angelägenheter behandlas enligt talmanskonferensens beslut. Vid frågestunden 

håller först lantrådet eller därtill utsedd ledamot av landskapsstyrelsen ett anförande 

varefter landstingsmännen bereds tillfälle att yttra sig. I här avsett ärende fattar 

landstinget inget beslut. I arbetsordningen kan ges bestämmelser om tidsbegränsning av 

anförandena och om formerna för frågestundens genomförande. 
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54 § 

(1 mom. lika som i lagmotionen). 

Vid första behandlingen föredras (special,Ötskottets betänkande, varvid 

landstingsmännen ges tillfälle att yttra sig i ärendet. · Sedan diskussionen förklarats 

avslutad kan landstinget, utan att annat beslut fattas, remittera ärendet till stora utskottet. 

Ärende skall alltid remitteras till stora utskottet om minst åtta landstingsmän omfattar 

förslag härom. 

(3-4 mom. lika som i lagmotionen). 

Mariehamn den 29 april 1992 

Bert Häggblom 

ordförande 

Pehr Karlström 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Häggblom, ledamöterna 

Björling, Englund, Erland, Lars Holmberg, Lund, Siren och Sjöstrand samt ersättaren 

Häger. 




