
Mot.nr 18/197Ö-71. 
STORA UTSKOTTETS betänkande nr 43/1970-71 

med anledning av 1 tm Alarik Häggbl om m. fl : s 
lagmotion om antagande av landstingsordning 
för landskapet Åland och landskapslag om 
ändring av landskapslagen angående landskaps
förval tningen i landskapet Åland. 

Landstinget, som ~ ärendet fått mottaga lagutskottets b'etänkande 

nr 38/1970-71, har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande. 
Efter behandling av ärendet, varvid landstingets talman Thorvald 

Eriksson och lagberedningssekret~raren Sune Carlsson hörts såsom sak
kunniga, får stora utskottet vördsamt anföra följande~ 

I likhet med lagutskottet omfatta.r även stora utskottet huvudsyftet 
med motionen. Utskottet anser en modernisering av landstingsordningen 
och förvaltningslagen vara påkallad redan av den orsaken, att dessa 
lagar stiftades före den nya självstyrelselagens tillkomst. Men den 
nu föresldgna reformen~ betyd.el se ligger framförallt däri, att den inför 

'--

nya princi~~§lll~!'P§~~~ m§1lan landst.i~g _och land
1
i;;kapsstyrelse 

samt helt nya ~~r~:'.(' :f'~_:(' viljeyttring från landstinget~ida. En del 
av dessa nyheter ingick redan i landskapsstyrelsens framställning nr 

15/1971 och lagutmcottets betänkande nr 33/1970-71. 
Med tillkomsten av den självstyrelsepoli tiska nämnden skapas möjlig

heter till förtroendefulla kontakter mellan landskapsstyrelsen och 
landstinget på ett mindre formellt men likväl auktoritativt plan. 
Tillika får landstingets talman ett forum för diskussion av självsty
relsepoli tiska angelägenheter med befullmäktigade representanter för 
olika intressegrupperingar i landstinget, även under tid då session 
icke pågår. Stora ut~rottet anser det viktigts att självstyrelsepoli
tiska nämnden får tillräckligt vidsträckta möjligheter att fUllgöra 

. 
sina uppgifter, och utskottet har därför återinfört alla de befogen-
heter för nämnden, som lagutskottet uteslutit i sitt med anledning av 
motionen avgivna betänkande. 

Stora utskottet har likaså funnit det vara betydelsefullt, att olika 
vägar står öppna för lru.1dstinget att klargöra sin inställning, särskilt 
i frågor som rör landrucapGts förfo.ttningsonliga rättigheter. Sålunda 
bör den diskussion, som föres i lru.1dstinget i anledning av ett spörsmål 1 

enligt utskottets mening kunna SEllilmanfattas i ett formellt beslut~ vil
ket dock givetvis kan innehålla endast en hemställan till landmcapssty
relsen. På grund härav har stora utskottet frångått lagutskottets för
slag till stadgn.nde om spörsmål (48 § 1 rnom.) och återinfört motionens 
formulering med ett förklar011de tillägg. 

Av smnrna orsak har stora utskottet i 29 § 3 rnom. bibehållit möjlighe
ten för landstinget att på förslag av självstyrelsepoli tiska nämnden 
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göra uttalandm i frågor rörande landskapets författningsen:Liga rättig
heter. Deklarationer av denna art innebär en helt ny form för manifes
tation av landstingets vilja. Genom ett uttalande kan landstinget klar
göra sin inställning även i sådana angelägenheter som berö~ landskapets 
befolkning och dess självstyrelse utan att direkt falla under själv
styrelseorganens behörighet. - I arbetsordningen bör införas bestämmel
ser angående behandlingen av förslag till uttalande. / 

Ytterligare en form för viljeyttring från landstingets sida har av f 

stora utskottet införts i 51 §. Enligt detta stadgande skulle landsti~g-
. . : 

et få möjljghet att på landskapsstyrelsens begäran fatta principbeslut · 
rörande viktiga framställningar som förberedes i laridskapsstyrelsen 
ävensom att - då landskapsstyrelsen så önskar - ge rekommendationer 
rörande de riktlinjer som bör följas i förvaltningen. Detta förfarande~ 
som har en viss motsvarighet i riksdagsordningens 36 § 3 mom. (FFS 
685/69)~ är ägnat att underlätta det pariarnentariska samspelet mellan 
landsting och landskapsstyrelse. I sakens natur ligger att endast ären
den av stor bär~idd bör bli föremål för sådan extraordinär behandling 
i landstinget. 

Genom nyssnämnda stadgande minskas väsentligt riskerna för o.. tt lant-
rådets cch landskapsstyrelsens rätt att ställa förtroendefråga skulle 
missbrukas som påtryckningsmedel. På grund h~av har stora utskottet 
i princip omfattat lagutskottets förslag beträffande lantrådets och 
lsndskapsstyrelsens parlamentariska ansvarighet. Utskottet föreslår dock 
ändring av en del detnljer i systemet. 

Även i övrigt· har stora utskottet gjort en del ändringar i lagutskot
tets förslag~ såsom av detnl jmoti veringen framgår. Med hänsyn till ut
skrivningen av landstingets beslut hänvisas i lagtexten till motionen 
även i de fall då lagutskottets förslag är identiskt med motionärernas. 

LandBtingsordningen. 

4 §. De grundläggande stadgandena angående landstingsval ingår i 
självstyrelselagen. Enligt dess 7 § skall landstingets medlemmar väljas 

genom omedelbara~ proportionella och hemliga val. Rösträtten vid dessa 
val skall vara allmän och lika för män och kvinnor, vilka före valåret 
fyllt 20 år. Förutsättning för rösträtt utgör dock åländsY.: hembygdsrätt. 

Det ankommer på landstinget att utfärda närmare bestärJmels er angåen
de valen. I den mån dessa detaljbestämmelser berör de grundläggande 
stadgandena torde de falla under rikets lagstiftningsbehörighet. Så
lunda har högsta domstolen ansett, att metoden för uträkning av valre
sultatet vid landstingsval bör överensstämma med det proportionella val
system~ som tillämpas vid riksdagsrnannaval. Stora utskottet sluter härav 1 
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att de stadg

1

anden i lagförslagets 4 § 9 som gäller undantag från don 

allmänna rösträtten 9 bör - såframt de icke är fastslagna i självstyrel
selagen - överensstämma med motsvarande stadganden i riksdagsordningen. 
Att så också är fallet framgår vid jämförelse med 6 § 2 mo~.riksdags

ordningen i dess nuvarDUde lydelse (FFS 4/69). 
Emellertid behandlas för närvarande i riksdagen ett förslag till 

ändring av bl.a. nyssnämnda moment i riksdagsordningen. (Reg.prop. 
nr 80/71). Det är möjligt att denna ändring kommer att träda i kraft 
innan föreliggande lagförslag föredrages för republikens president 
och att lagen därigenom skulle förfallao För undvikande av denna risk 
har stora utskotte·t funnit det nödigt att utforma 4 § 2 mom. såsom en 

hänvisning till riksdagsordningens motsvarande stadgande. Utskottet 
anser dock i princip 9 att denna utväg normalt icke bör tillgripas i 
lagar av så grundläggande betydelse som landstingsordningen. - I sig-. 
själv innebär stora utskottets förslag ingen saklig ändring av lagrum
met i dess nu gällande lydelse (37/70). 

5-6 §§o l§itora utskottet anser raotionärernas förslag mera konsekvent. 
Lagutskottet har omfattat principen att vissa personer på grund av sin 
tjänst icke borde vara landstingsmän. Men det oaktat har lagutskottet 
i båda sina betänkanden framfört förslaget 9 att sådan person.finge till~ 
träda sitt landstingsmannauppdrag redan innan.han erhållit avsked från 
tjänsten. I likhet med la:ndskapsstyrelsen och motionärerna har stora 
utskottet icke funnit skäl att medgiva sådant undantag. Ifall speciellt 
landshövdingen bleve vald till landstingsman 9 skulle det strida mot all
männa rättsprinciper om han finge säte i landstinget innan han beviljats 
avsked från sitt ämbete 9 ty landshövdingen har ju enligt självstyrelse
lagen viss övervru{ningsuppgift i förhållande till landstinget. För öv
rigt skulle det vid landstingets öppnande uppstå en ganska märklig si
tuation~ ifall landshövdingen - såsom väl kan tänkas - även bleve vald 
till landstingets talman. 

E-nligt lagutskottets förslag skulle för befattningshavare .. :vid läns
styrelsen och landskapsstyrelsen icke föreligga hinder att vara lands
tingsman. Också detta skulle bryta den allmänna princip 9 vilken varit 
vägledande för motionärerna och stora utskottet och vilken även lagut:.. 
skottet omfattat vid utformningen av 2 § i förslaget till ändring av 
förvaltningslagen. 

Stora utskottet anser att begreppet "landskapets centrala ämbets
verk" är tillräckligt klart definierat enligt motionen. Ordet Tlland-~ 

skapsstyrelsen 11 som benämning på ifrågavara:ade timbetsverk förekommer 
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därem o t icke annorstädes i den nuvar8Xlde lagstiftningen. Stora utskot

tet har likväl för ytterligare förtydligande omformulerat 1 § 3 rnom. 

i förslaget till ändring av förvaltningslage~ 
Då en landstingsman 9 som blir vald till la.'1dskapsstyrels~ledamot, 

s~c'.'"::'.l ha r2. tt att åter till träda landstingsoannauppd raget, när h2-ns 

mandat i 18Xldskapsstyrelsen upphör 9 anser stora utskottet att rJotsva

r211de rätt bör givas en ledar.10t av landskapsstyrel sen som blir V">=1JL 

till lanclstingsman? d.v.s. han bör ha rätt att kvarstå i la;ndsk:::.pr:sty

relsen ut2:r1 att d.efini ti vt behöva från träda sitt la:ndstings1-;2uno..npy·

drag. Det synes också skäligt att med.giva honom rätt att omedel ba:i::<; 

till träda det nya uppdraget och avstå från medlemskapet i lsn0.ska:p2-

s tyro 1s en • 

1G Då lagutskott2t har utosluJci t 73 §? vil~\:et stox-a utskottet. 

omfuttar, bör hänvisningen i denna paragraf ändras. 

g·t; sto:ca uts}::ottet är det främmande för vanligt spr3.Kbruk 

ange ordlr;.ingstal med si.ffror? såvida icke är fråga om beteckning 

kapitel 9 paragraf eller morne:nt eller datum i bestämd månad. I övriga 

f har orc1.'1ingstalen i la:'ldskapslagarna hittills skrivits L1ed bokstä-

ver (se t. ex. valle.gsns 4 kap,). Denna prax1s tillärapas även i riksla

garna (jämför exempelvis 17 § 1 mom~ 6ch 17a § 4 mom. i lagen oo 

arbetsgivares socialskyddsavgift? FFS 392/68) •. 

];§~~· Stora utskottet önskar uppmärksamgöra justeringsutskottet på 

att klockslag konsekvent borde skri vas ut ined siffro:ro Jämnt klockslag 9 

som ha:; karalctären av fa-caljetid elle:r eljest 111åsto iakttagas exakt 9 

anges nurJera officiellt med fyra siffror, alltså i formen 13.00. Annars 

bör det vara tillräckligt att aY.ige jämna klockslag med två siffror. 

-~2- § .. Stora utskottet omfattar icke lagutskottets åsikt att landshöv

dingen och lm1trådet borde ha rätt att avlämna egna fr8illsti:illningar 

för behandling i laJ.1ds et; och än mindre ntt de skulle få rö. tt att 

göra nanslutningsmotioner11 ? vilket enligt den nuvarande ordningen ute

slutande tillkornL1er land.stingsmännen. Initiativrätten i landstinget 

bör enligt stora utskottet förbehållas dew, som är ansvariga fö:!'.:' lac;-

s tiftningen och f örvnltningen inom självstyrelsens rru:i. :Men genon att 

lnndskapet icke har full autonomi, måste ä:renden som underligge:c både 

rikets och la:r:idskapets behörighet kunna av statsmakten hänskjut2~s till 

behandling i landstinget. Härvid skall statsmakten enligt själv st:rcelse

lagen före trädas av republilcens pres.:i.den t. Landshövdingens upjjgift J. 

detta sararnanhang är blott att överlämna presiden tm.1s fror.J.stiillninge.T. 

Någon självständig in±Iiativrätt i 18Xldstinget tillkommer diii·e~sot j_c}rn 

landshövdingen enligt den nu gällande självstyrelselagen, vare sig i 
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ärenden av rikslags~if~ingsnatur eller i sådana som helt underligger 

I u V'·"' ...., . , 

landstingets behörighet. 
net tidigare stadgandet 9 so:w ruedgi vit landshövdj_ngen rätt att göra 

L , 

egna framställningar till landstinget9 torde ursprungligen ·ha tillkom-
mit därigenom 9 att förslaget till den första s jälvstyrel selagen .i. bråd
skande ordning utarbetades av srunma förval tningsexperter 9 som höll på 
att förbereda en allmän lag om länens självförvaltning. Tiet var dåna
turligt att landshövdingen skulle· få särskilda befogenheter i länets 
folkvalda församling. Tiet var även de nyssnämnda experterna sofil upp
gjorde det utkast till landstingsordning 9 som lades till grund för 
landskapsnänmd ens förslag till 1923 års landstingsordn ing. 

Beträffande lantrådets initiativrätt omfattar utskottet de synpunk
ter som frooförts i IJ10tionen. Enligt vedertagnn parlamentariska princi
per bör landskapsstyrelsen i sin helhet bära ansvaret för de frawställ
ningar som överlä.~nas till landstinget. 

Villkoret att talmanskonferensen skall höras 9 innan landskapsstyrel
sen beslutar återkalla en framställning, är ägnat att främja kontakter
na mellan landskapsstyrelsen och landstinget. Då det är talmanskonfe
rensen som närmast svarar för planeringen av landstingets arbetstider 
och liknande frågor, synes det naturligt att talmanskonferensen skall 
få uttala sig innan landrurapsstyrelsen vidtar en åtgärd, som kan för
rycka ett redan uppgjort tidsschema. På grund härav omfattar stora ut-

- - L 

skottet motionen även på denna punkt. 
I fråga om na!ilnet på den självstyrelsepolitiska nämnden har stora· 

utskottet beslutat omfatta lagutskottets förslag. 
25 §. Stora utskottet har bibehållit stadgandet att en hemställan 

kan riktas även till självstyrelsepoli tiska nämnden. ])etta kan icke 
på något sätt ändra nämndens befogenheter 9 vilka är fastslagna i 4 kap. 
En dylik . hemställcin måste alltså gO. ut på att nämnden slrall uppgöra 
och hos landstinget eller landskapsstyrelsen framställa förslag ora ut
talande eller åtgärd. - Motsvarande besttimmelse rörande talnanskonferen
sen kan inte heller anses ge denna några nya befogenheter. 

26 §. Beträffande tiden för inlä:mnande av motioner har stora utskot
tet omfattat lagutskottets förslag med den ändringen, att den ordina-rie 
121otionstiden förlängts till 10 dagar. I första momentet har den senare 
hänvisningen till 25 § strukits såsom obehövlig. 

29 §. Stora utskottet? som noga har övervägt lagutskottets r:wtivering 
till denna paragraf, medger att självstyrelsepoli tislrn. nämndens rätt att 
hos landskapsstyrelsen väcka förslag om åtgärd i vissa fall kan medföra 
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pro bl efil 9 om när,mdens medler;:imar skulle taga för lätt på sin uppgift. 
Detta har dock synbarligen icke särskilt starkt befarats vare sig av 
lagberedningskomw.itten eller landskapsstyrelsen och inte heller av lag
utskottet, då det avgav sitt förr.a betänkande 9 ty alla dessp. har i sirc. hg

f örslag tillerkänt nämnden rätt att frDmställa förslag hos landskapssty
relsen men däremot icke hos landstinget. Stora utskottet har funnit 

. det vara en väsentlig fördel, att självstyrelsepoli tiska näwnden direkt 
kan göra landskaps~yrelsen uppwärksam på åtgärder 9 som är av nöden för 
bevakningen av landskapets författningsenliga rättigheter, emedan den 
rätta tidpunkten måhända försummas,ifall man väntar därmed tills lands
tinget är samlat. Nämndens förslag är likväl endast rekommendationer, 
som landskapsstyrelsen icke är skyldig att följa• För övrigt bör man kun
na räkna med att hämndens medlemmar är så omdömesgilla, att de avstår 
från rekommendationer, som de icke är förvissade öo att flertalet i 

18lldstinget omfattar. Stora utskottet har därför, såsom redan framgått, 
återinfört stadgandet i den form det hade i motionen. 

(32 §). Genom stadgandet att självstyrelsepolitiska nämnden kan be
sluta' oo ovillkorlig tyctnadsplikt för sina filedlemraar uppnås knappast 
större förtegenhet 9 ifall nämnden erhållit konfidentiella uppgifter, än 
vad som betingas av medlemw.arnas ansvarskänsla. Utskottet har därför 
uteslutit 32 § och i stället i 31 § infört et~ nytt moment med samma in
nehåll som 48 § 4 mom. i riksdagsordningen. - Uteslutningen medför om
numrering av de följande paragraferna t.o.m. 40 §. 

34-38 §§. Stora utskottet omfattar motionen i fråga on de uppgifter 
som tilldelas landstingets utskott, ty en större specialisering av 
lagberedningsarbetet synes medföra flera fördelar. Det nuvarande namnet 
på lag- och ekonomiutskottet har bibehållits i enlighet med lagutskot
tets förslag. 

48 §. Se allmänna motiveringen. 
49 §. I 1 mom. har ett par omstiliseringar gjorts i lagutskottets 

förslag. Ett nytt 2 mom. har tillfogats med bestämmelsen, att ett ären
de i vilket förtroendefråga ställtsskall slutligt avgöras först på femte 
dagen därefter. Stora utskottet anser det vara lika viktigt att för
hastade beslut undvikes i detta fall som då förslag om misstroende mot 
lantrådet eller landskapsstyro' · ckts inom landstinget. Se vidare 
motiveringen till 4 § i · ~ ändring av förvaltningslagen. 

51 §. Se allmänna motiveringen. Enligt 3 mom. skall meddelandet 
ant~E;ckpg,s_ till~kännedom utan diskussion i ~jälva s<lken, i händelse 
landstinget icke finner skäl att avge yttrande i ärendet. 
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~· I 51 § 2 rnor:1. avsett meddelande bör kunna bordläggas på smJrJa 

sii tt so1u en frcu:1Sti:illni ng från landskaps styrol sen. Då i110 cJ.dolandot föl

jande gång tages till behandling, kan lo..ndstinget fatta positivt eller 

negativt beslut oLl rer.iiss. I fråga o:o en frarnställning eller ootion 

:oås te i motsvaronde fall remiss all tid ske enligt 51 § 1 ri1om. 

54 §. Utskottet har gjort ett par språkliga ri:ittelser. 

_55~ Storn utskottet.anser det inte lyckligt att i förväg fastslå 

vilka stadgonden som kan skyddas i:ied krav på kvalificerad oajori tet. 

DGt bör hellre överlämnas till landstinget att frruJdeles pröva, vilka 

landskapslagar rörande självstyrelsens konstitution som är av sådan 

natur att 55 § 2 rnom. bör tillämpas. Här avsedda lagar, vilka alltså 

gäller landskapets ställning som självstyrelseorJ.råde och sjtilvsty.celse;

organens funktioner, kan givetvis vara av mycket olika viktighetsgro.d. 

Ifall villkoret om kvalificerad oajori tet införes i en landskap slag, 

anser utskottet att clet bör gälla lagen i dess helhet. Detta ootsvarar 

förfararlet då riksdagen stiftar grundlag. Att även mindre viktiga stad

gMden på detta sätt blir bundna till kravet på kvalificerad naj ori tet, 

nedför knappast några nnckdelo.r, då det inte bör bereda svårighet att 

uppbringa don erforderliga majoriteten, ifall ett dylikt stadgande 

skulle behöva ändras. 

Londstingsordningen hör enligt utskottets mening till de fundarJenta

la lagar rörandG självstyre1seorganens funkti6ner 9 vilkn bör skyddas 

med kravGt på kvalificerad oajoritet. Utskottet omfattar därför även 

det i noti onen föreslo.gna stadgruldet härom (7 4 §). 

69 §. Då avsikten ·är att fullmaktsgrm1skningen för ett nyv3lt lands

ting skall försiggå på sarirno. dag son det gamla landstinget avslutns, 

bör undantaget i 69 § gälla även den i 18 § 1 1JoE1. nngivna do.gen. 

74 §. När landstingsordningen senaste år ändrades så 9 att det icke 

är möjligt att sru~tidigt tillhöra landstinget och landskapss~Jrelsen, 

beslöt landstinget ntt denna bestämraelse icke skulle tilltiLlpas under 

den nu sittonde landsknpsstyrelsens·mandattid (19/71). I överensstämmel-
1 

se htirned har stora utskottet infört ett övergångsstadg<IDde av mot-

svnrcmdo innebörd • 

. A.ndringen av förvnl tningslagen. 

~ Sista uoaentot har oustiliserats 9 vo.rvid den del av stadgondet, 

som upprepas i 17 § hnr utelämnats. 
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) §. Stora utskottet ho..r åter infört terwen lanclsko..pets centrala 

i:i.iJbetsverk. (Jiiuför >Jotiveringen till 5-6 §§ i lo.ndstingsordningon) . 

.:Li:_ Lagutskottets förslng har mJredigerats så att don andre. r,1ening

en i 1 DOD. införts SOLl 4 LlOLl. 

Stora utskottet anser att nytt val av ledru:.:iöter i landskapsstyrelsen 

icke behöver tiga ruu~ då lc,nträdet avgår av annan orsak än LJisstroende

votm1. Härav betingad ändrinc har gjorts i 2 oom. Vidare har hänvis

ningcm till landstingsordningen strukits~ eftorsorJ 1011dstinget i varje 

fall nås te fntto. sina beslut enligt landstingsordningen. 

Stora utskottet km1 icke Oi.:Jfatta.lagutsl\:ottets förslag, att lantrå

det och landskapsstyrelselec1uwöterna sedan de ställt förtroendefråga 

skulle ha rätt o..tt - o:ii1 de så önskar - kvarstå liven då landstingets be

slut gått c1eu euot. Utskottet anser vidare att förtroendefråga all tid 

bör ställas skriftligen och att 9 niir det gäller lo..ndskapsstyrelseleda

lJöterna, skrivelsen bör undertecknas av iJinst fyra ordinarie leda:wöter~ 
d.v.s. en majoritet i lcu.1dskapsstyrelsen. 

Hed hänvisning till det ovan anförc1a får utskottet vördsoot föreslå9 

att Landstin[::;,; Dåtte antaga de i Dotio

nen ingående lagförslagen i följande lydelse: 

L a n d s t i n g s o r d n i n g 

tör landskapet Åland. 

I enlighet wed Ålands londstings beslut stadgas: 

1 kap. 

(Likasoo i uotionen). 

Alloänna grunder. 

1 - 3 §§. 

4 §. 
(1 rJou. like..sor,1 i'. r.10tionen). 

Röstriitt tillkol:.1111e:c dock ej den~ soo enligt riksdagsordningen i 

;.;1otsvara11de fall skulle sakna valrti.tt vid riksdagsi:mnnaval, oaktat han 

vore L1antalsskriven i landet såsoo finsk medborgare. 

5 - 7 §§. 
(LikasoLl i ootionen). 

8 §. 
(Likasoo i lac:1r::skottets bettinkande). 

9 - 13 §§. 
(Liknsoo i motionen). 
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2 ka-p 0 

~S1_s tingets bJLl;:~,.~s niilfL.9Cll__2~y sl u 122Jng. 

14 - 15 §§. 
(Likasom i uotionen). 

16 §. 
(1 ooill. likasou i wotionen). 
Angående landstingets upplösning och förordnande oG nyval kungöres 

i den ordning, sow i 73 § sii~es. Därjäwte oec1delas den wync1ighet och 
de nä.under, på vilka föranstal tande av val ankowLJ.er. 

17 -·21 §§. 
(Likasow i wotionen). 

3 kap. 
Ärenc<'1n2$ upptagande vid landstinget. 

22 §. 
(Likasoo i ootionen). 

23 §. 
(1-2 filOD. likasom i motionen). 
Angående självstyrelsepoli tiska näi.Jndens initiativrätt stadgas i 29 

24 §. 
(Likasow i uotionen). 

25 §. 

(1 rJom. till och med punkt 2 likasow i rwtionen). 
3) hewställningswotion, innehållande förslag att landstinget oätte 

hos riksdagen, landskapsstyrelsen, talmanskonferensen eller självstyre] 
sepoli tiska nämnden hemställa ol'.l vid tagilllde av viss ä tgärd .. 

26 §. 
I 25 § owförrnälda iDotioner skall skriftligen avfattade inliionas tilJ 

lands:tingets kansli. Landstingsr.iari iir icke berättigad att v3.cka ootion 
senare än klockan 12.00 på tionde dagen efter det lagtioa landsting i 
enlighet med 15 § sa-Jrne,nkmilwi t, såfrmut icke siidan direkt föranlecles 
av något av lnndstinget redan fattat beslut eller till landstinget öveJ 
läonad frawställning eller återtagande av sådan eller ock av annan un
der 11111dstinget inträffad händelse. Härvid xaå motion inlämnas senast 
klockan 12.00 på fjärde dagen efter den, då motionären bör anses ha 
fått. kännedo1:i OLl hän del sen. 

( 2-4 L10Ll. lika SO Li i woti onel'.l.). 
27 - 28 §§. 

(Likaso1:i ·i l::iotionen). 
4 kap. 

Självstyrelsepolitiska näwnden. 

29 §. 
(1 1.1011. likasow i lagutskottets beti:inkan de). 
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t .. landstingsutskott och la11 dsk ap sstyrelsen i:iger ri:i tt att 

i fragc:~~ 2iOiJ avses i 1 oorno 9 inhärnta när.mdens utlåtande. 

(3 L10DJ. lilmsoo i motionen). 

30 §0 
(Likasoo i_ lagutskottets betänkande). 

31 §0 
(1-2 illODo likasoo i ootioneri). 

När::mden s uedlemrnar bör i8.ktt8:ga den f örtegenhet 9 som ärendets be

skaffenhet kriiver. 

32 §. 
(IJi~<:2.som 33 § i ootionen). 

33 §. 
(LikasoEJ 34 § i lagutskottets beiBinkande). 

5 kap. 

1\rendenas beredninr.;. ------ -
34 §. 

Vid varje lngtima landsting skall senast andra dagen efter dess öpp

nande för beredning av ärenden tillsättas ett lagutskott? ett finans

utskott? ett lag- och ekonooiutskott saLJt ett kulturutskott? vart och ett 

bcst,i.onde ev fo~:i. ~.Jcc1loLnJar, ~\.venso~_1 ott just0rinc;sutskott 1.iel tro · uecl-
10: !_k,r. j?ö:c suc1an beharnlli.!.l._; :_w :·,j_'\jjJ U0i.19 SOLl O~~föruö.les .i 5L~ § 9 13ko.ll 
12nc1i.rci1~.;ct soiL-·,ot pil troc1jiJ clc.:i{;m.1 tillsc~tta lo,ndstingets stora utskott, 
i vilket sko..11 invLi.ljns tio ~iedleu11ar~ · 

( 2-4 mo;·:i. likasom. i ootionen). 

(5 rnou. likasom i lagutskottets betänkande). 

(6 moru. likasom i motionen). 

35 §. 
(LikasoD 36 § i motionen) 0 

36 §o 
Till finansutskottet hänskjutes lnndskapsstyrelsens förslag till 

årsstat 9 förslag till frawställning OQ extraordinarie anslag 9 finans

uotioner sawt landskapets bokslut och revisorernas berättelse. 

])'inansutslcottet äger att inhfu:Jta utlåtnnde av lag- och ekonoQiut

skottet rörande anslagen för planeringsverksamheten och av kul tu:cutskot

tet rörande anslagen för kul tu.rella ändaruål. 

37 §. 
På lag- och ekonooiutskottet ankmJrner att bereda. lagfö:cslag av· huvud.., 

sakligen ekonouisk natur äve11so:u1 övriga till dess behandling hänskjutna 

lagstiftningsärenden. 
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38 §. 

(Likas01u 39 § i rJOtionen). 

39 §. 
(Likasom 40 § i rnoti onen) . 

40-41 §§. 
(Likaso;,1 ~ lagutskottets betänkande). 

42 §. 
(Likasom i motionen). 

6 kap. 

Ärendenas behandling i plenuiu och stora utskottet. 

43-44 §§. 
(Likasom i motionen). 

45.§. 
(Likasom i lagutskottets betänkande). 

46-47 §§. 
(likasom i motionen). 

48 §. 
Till landskapsstyrelsen riktat spörsmål i angelägenhet, som faller 

inom landskapsstyrelsens behörighet? rnå frawställas för behandling i 

landstine;et. Sådant spörsmål skall skriftligen avfattat och av bestämt 

innehåll sawt undertecknat av r.Jinst fem landstingsruän avlä1.mas till 

talmannen, vilken äger att överbringa dets~~ma till landskapsstyrelsen 

S<-::wut före draga det till kännedom i lru1dstinget. Inom tio dagar efter 

iJottagandet av spörswålet skall landskapsstyrelsen avgiva skriftligt 

svar eller ock meddela att svar icke avgives. Sedan svaret avgivits 

eller iueddele.ndet lö..wna ts vare det landstinget obe:taget att efter över

läggning fatta beslut om hemsttillan till landskapsstyrelsen -i ärendet. 

( 2 wOLl. likasom i :i.:o10tionen). 

49 §. 

"tt landstinget skall förklara? att lantrådet? eller 

landslc .. 8 damöter saknar llli1 dstingets förtro ende? bör göras 

skriftligen och undertecknas av minst fem land stingsmän. Ärendet må 

icke upptagas till beh8..D.dling? förrän lantrådet eller? om yrkandet av

ser landskapsstyrelsens ledaTiöter?dessa beretts tillfälle att senast på 

tredje dagen efter erhållen del därav inför landstinget avgiva förkla

ring. Beslut i ärendet rna icke fattas tidigare än på fjärde da(Sen efter 

det landstinget Dottagi t förklaringen. Har Llinst 16 landstingsrnän vid 

o:u1röstning omfattat yrkandet? gäller det sou landstingets beslut. 

Har lantrådet eller winst fyra av landskapsstyrelsens ordinarie leda

möter skriftligen rJeddelat? att avgöra11de av ärende i landstinget på 
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visst siitt innebiir att lantrådet eller sagda ledai:iöter anser sig sakna 

lc.ndstingets förtroende, företages i:irendet till slutligt avgörill1de ti

digast på feote dagen efter det landstinget delgivits meddelandet. 

50 §. 
(Likasom i motionen). 

51 §. 
(1 L.lom. likasom i lagutskottets betänkande). 

Har lan dsi::a1)sstyrelsen överlär:mat lileddelande rörande pla11e.rad fra.w

ställning till landstinget eller· angående riktli.njer 9 son landskapssty

relsen avser att följa i förvaltningeri, må landstinget, därest ärendet 

prövas vara av sy1111erl ig vikt 9 hänskjuta detsa.L.1Lla till utskott 9 sow 

iiger att uppgöra förslag till yttrande i ärendet. Gäller rJeddelandet 

lagfraraställning 9 skall utlåtande över utskottsbetänkandet inbegiiras 

av stora utskottet. I detta fall tillfu.1pas besttlDiilelserna i 54 § sålun

da9 att arendet undergår endast två behandlingar och avgöres vid den 

andra av dessa. 

Beslut er landstinget att i 2 mo11. avsett ärende icke skall hänskju

tas till utskott 9 antecknas meddelandet till kännedom. 

52 §. 
Hänskjutes ej i 51 § näi:mt ärende 9 då det första gången förekommer 

till behandling, genast enhälligt till utskott 9 skall det ligga på 

bordet till något av de närmast följande sammanträdena. Beslut angående 

såden remiss skall fattas 9 då ärendet ånyo upptages till behandling. 

53 §. 
( Likasoii1 i lagutskottets betänkande). 

54 §. 

(1 moo. likasom i motionen). 

Vid första behandlingen föredrages utskottsbetänkandet och ltionas 

åt landstingsmännen tillfälle att yttra sig i frågnn. Sedan överläggning

en förklarats avslutad? överlämnas ärendet 9 utan att beslut i själva 

saken fattats 9 till stora utskottet 9 som det åligger att däri avgiva 

yttrande och frruJställa de förslag? till vilka utskottet kan finna an

ledning. 

."J.ingen föredrages stora utskottets betänkande 9 var-

vid 12: ~ ... 1Jet8,nkandet innehåller lagförslag 9 ingår i pröv-

nine av lagförslaget samt fattar beslut ow varje särskild punkt däri. 

Hela lagförslagets förkastro1de Ii.Hl hi:irvid icke före·s-lås. Godkännes stora 

utskottets förslag till alla delar? förklaras andra behandlingen avslu

tad. Blir stora utskottets förslag icke oförändrat goc1ki:int 9 överlfumas · 
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lagförslaget? i den lydelse det genom 1011dstingets beslut erhållit, 

ånyo till stora utskottet 9 på vilket det anko:i.:mner att förorda sistnämnda 

förslag i'Jed eller utan ändringar eller att avstyrka lagförslagets an-

tagande_. Har stora utskottet icke omfattat landstingets beslut? beEJlute:.

l2nclsti11get om varje särskild punkt i stora utskottets förslag, varvid 

landstinget antingen vidblir sitt tidigare beslut eller antager stora 

utskottets förslag? varefter andra behandlingen förklaras avslutad. 

(4 - 5 ri1orn. likasom i motionen). 

55-64 §§. 
(Likasom i motionen). 

7 kap. 

Meddelande av landstingets ·b~sl ut. 

65-67 §§. 
(Likasom i 8otionen). 

8 kap. 

Särskilda stadganden...:, 

68 §. 
(Likasoill i motionen). 

69 § 4 ) 

I:rifaller annan än i 15 § 2 mom. och 18 § 1 mom. stadgad dag på 

lördag eller helgdag 9 gäller första vardag därefter såsoill utsatt dag. 

70-72 §§. 
(Likasom i motionen). 

73 §. 
(Likasom 74 § i motionen). 

74 §. 
])enna lands tingsordning träder i kraft den l_ november 1971. Stadgan

det i 6 § 3 ElOrJ. skall likväl icke ti llärnpas före utgången av är 1971. 

Genorn denna landskap slag upphäves landstingsordningen för landskapet 

Åland av den 14 mars 1951 (14/51) järJte senare tillkm'.lna ändringar. 

])enna landstingsordning i:Jå icke ändras~ förklaras eller upphävas~ 

ej heller må avvikelse därifrån göras på annat sätt än i 55 § är stadgat .. 

L a n d s k a p s 1 a g 

om ändring av landskapslagen angående landskapsförvaltningen i landska

pet Åland. 

I enlighet med Ålands landstings beslut upphäves 16 § 2 mom. land

skapslagen den 16 april 1952 angående landskapsförvaltningen i lru1d-
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skapet Åland (22/52) och ändras 1-4 §§ samt fogas till 10 § ett nytt 

2 oom. som följer: 
1 §. 

(1-2 Dom. likaso1:1 i motionen). 
1811 trådet är chef för landskapets centrala äIJbetsverk? vilket or.nfat

tar i 17 § ni:hmda avdelningar järate där avsedda tjänsternän och befatt-
ningshavare. 

2-3 §§. 
(Likasom i motionen). 

4 §. 
Landskapsstyrelsens ledcmöter utses för två kalenderår i sänder. 
Har landstinget förklarat? att lantrådet eller la;.1dskapsstyrelsens 

ledawöter icke åtnjuter landstingets förtroende? skall nya ledamöter ut
ses för den återstående i 1 mom. avsedda tiden. 

Meddelar lc:mtrådet eller minst fyra av landskapsstyrel sens ordinarie 
ledamöter skriftligen? att avgörande av ärende i landstinget på visst 
sätt innebär att 1 untrådet eller sagda ledamöter anser sig sakna lands
tingets förtroende? skall 9 om sådant avgörande faller 9 nya ledaDöter 
utses såsom i 2 mom. ti.r stadgat. Har meddelandet lär,ma ts av lan trädet 1 

visar avgör811det att han icke äger landstingets förtroende. 
Landskapsstyrelsens ledauöter handhar sitt uppdrag till dess val av 

nya ledamöter ägt rum 7 såframt icke befriels.e från uppdraget beviljats 
enligt 5 mom. 

(5 mom. likasom 4 mom. i lagutskottets betänkande). 

10 §. 
(2 mom. likasom i motionen).· 

Slutstadgandet. 
(Likasom i wotionen). 

r![ariehanm 1 den 17 juni 1971. 
På stora utskottets vtignar ~ 

Albin Johansson 
ordförande 

• /. Alarik Hägg bl or:i 
sekreterare. 

Ni:irvarande i utskottet~ ordförande Albin Johansson, viceordföranden 
Alarik Häggblou, led2mö;l:ie:cna Gustav Adolf Bornan? Olof M. Jansson~ Sven 
~riberg, Sven Lernberg (delvis), Börje HagströIJ (delvis), Erik Lundqvist 
(delvis), Carl Karlsson och Elr,1er Jansson samt ersättarna Peder Söder
strörn och Torvald Söde:l'..'lund (vardera del vis). 
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