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STOEA UfSKOTTETS BETÄNKANDE nr 38a/1974-75 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställning till 

Landstinget med förslag till 

l)landskapslag angående ärendenas handläggning i 

landskapsstyrelsen och 

2) landskapslag angående ändring av landskaps

lagen om Ålands landskapsstyrelse. 

I lagförslagens andra behandling har Landstinget icke oförändrat godkänt dem 

i enlighet med i stora utskottets betänkande nr 38/1974-75, utan har i plenum 

antagit det första lagförslagets 6 § och det andra lagförslagets 15 § i annan 

lydelse. 
Stora utskottet har ånyo förehaft ärendet, och har i fråga om det första 

lagförslagets omförmälda lagrum beslutat omfatta den av landstinget antagna 

lydelsen, varemot utskottet i fråga om det andra lagförslaget beslutctvidbliva 

sitt tidigare ställningstagande. Med hänvisning härtill får stora utskottet vörd

samt föreslå 
att Landstinget måtte antaga 6 § i föreliggande 

förslag till landskapslag angående ärendenas be

handling i landskapsstyrelsen i följande lydelse: 

6 §. 

Sedan överläggningen avslutats fattar landskapsstyrelsen beslut i ärendet. Har 

utom föredragandens förslag till beslut framförts annat förslag och har detta 

vunnit understöd, skall öppen omröstning verkställas. Härvid röstar först den le

damot som sitter till vänster om lantrådet, varpå rösterna avges i tur och ordning 

efter ledamöternas placering så att lantrådet röstar sist. 

Faller vid omröstning rösterna lika avgör lantrådets röst, förutom vid val 

enligt §§ 13 och 14, då lotten avgör. I övrigt skall vid omröstning i tillämpliga 

delar iakttagas vad som är stadgat beträffande omröstning i landstinget. 

Medlem i landskapsstyrelsen äger rätt att till protokollet anteckna avvikande 

mening samt att senast fem dagar efter det ärendet slutbehandlats till registra

torskontoret inlämna reservationsskrift, som skall fogas till protokollet. 

Medlem som nedlagt sin röst och icke antecknat skiljaktig mening till proto

kollet anses ha biträtt beslutet. 

Avgör landskapsstyrelsen ärendet annorlunda än föredraganden föreslagit, har 

föredraganden rätt att till protokollet anteckna skiljaktig mening jämte kortfattad! 

motivering härtill. Har sådan anteckning icke gjorts, anses föredraganden ha bi
trätt beslutet. 

samt 
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Att Landstinget måtte antaga föreliggande förslag 

till landskapslag angående ändring av landskapsla

gen om Ålands landskapsstyrelse i av utskottet tidi

gare föreslagen lydelse . 

Marieharnn, den 25 september 1975 . 

Närvarande i utskottet:ordföranden Hagström,viceordföranden Sanders, leda

möterna Arvidsson, Berg, Gustafsson, Nils Karlsson, Söderlund , Söderström och 

öström samt ersättaren Elmer Jansson. 


