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S t o r a

U t s k o t t e t s

betänkande

N:o 5/-26 med anledning av landstingsmannen Gustav
N:o 5/-26 .

Bondestams m.fl:s petition angående tillägg till

/

Landstingets arbetsordning / beträffande
tillvägagångs.
sättet vid val av ledamöter och suppleanter i Landstingets utskott.
stora utskottet har vid i dag hållet sammanträde behandlat ej mindre
landstingsmannen Gustav Bondestams m.fl:s nu föreliggande till Utskottet
remitterade petitionän Lagutskottets betänkande angående densamma och
har därvid beslutit att i sitt utlåtande bet1·äffande detta ärende för
/

Landstinget framhålla följande:
Landstingets Lagutskott har med avseende å landstingsmannen Gustav
Bondestams ·m. fl: s. petition hos Landstinget hemställt ,att Landstinget vi
le åt § 5 i Landstingets arbetsordning giva följande lydelse:
Il

§ 5.

Valet av ledamöter till Landstingets utskott verk ställes med slutna
sedlar på sätt, Lsndstinget vid början av varje lagtima Landsting bestämmer. 11
Stora utskottet kan för sin del icke dela Lagutskottets uppfattning.
Stora utskottet ser i qet proportionella valsättet, vilket i våra
dagars kulturländer överallt trycker sin prägel på det parlamentariska
livet, en dyrbar förmån, som icke lättvindigt får ges till spillo.
Detta valsätt är egnat att tJättre än något annat trygga även en mycket

2GO
· liten minoritets

r~tt.

Ty det möjliggör för en såden obetydlig mino_

grupp att genom !'ltt koncentrera sina rösterpå ett färre
ter säkerställa invalet.e.v precis så många kandidater, som dess stor
i förhållande till majoriteten berättigar det till. Belysande
hå.llandet är att i vårt Landsting vid val av medlemmar i
en valmansförening av endast tre personer kan tillsätta en utskottsm
lem. Ådagalägger icke detta, itt alla rimliga krav på rättvisa
den valmetod, som vid ~hands landsting följts, tillgodoses! 'En
de majoritet inom storautskottet - 8 medlemmar av 10 - finner, att
den praxis, .som av Lendstinget hittills godtegits, viset sig
ändamålsenlig och rättvis och att således ingen som helst anlecining
föreligger att frångå densamma.
Betr8.ffande det av Lagutskottet gjorda förslaget, anser Sto1'e utsk
tet~

majoritet - 8 medle:rmuar av 10 - att det icke borde av Landstinge

accepteras.

Om nämligen § 5 i arbetsordningen finge den av Lngutskot

föreslagna formen, bleve följden den, att vid början av varje Lendsti
··till stort men för Landstingets så viktiga lagstiftningso.rbete i övri
_,en dyrbal' tid tillspillogåves för de absolut onyttige och långa disku
sioner, som frågan om valmetoden helt säiert vid börjbn av

var~e

lagt

landsting skulle f;rarnkalla.•
Hänvisande till ovananförda motivering får Utskottet vörds8lnniast
hemställ!3.,
att Landstinget med förlrn.stande av Lagutskottets försla
till ändring av § 5 i Landsting-ets arbetsordning ville avb
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dlig minori
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'.1tal kandid

berörda petition.

dess storl

M:ariehamn, den 25 februari 1926.

ide för föv

;ora utskot
utskottsme
isa genom .
En betyda
ner, att

s va.ra ful
1lee; ning nu

>tora_ utsko
,andstinge t
Lagutskott
e Landstin
te i övrig
1ga diskus
trj:e lagti

:amniast

s förslag
ille_ avbö

på Stora utskottets vägnar:

