
415 

16. 

Talmanskonferensens förslag 

a) till ändring av § 2 i landstingets arbetsordning av den 

19 mars 1952; samt 

b) till antagande av bestämmelser av val inom landstinget 

enligt proportionellt valsätt. 
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Till Å 1 a n d s 1 a n d s t i n g 

från talmanskonferensen. 

Enligt landstingets den 20 mars detta år fattade beslut får tal

manskonferensen härmed vördsammast till landstinget överlämna, dels 

förslag till ändring av landstingets arbet~orqning beträffande val av 

talman, dels förslag till bestämmelser om val inom landstinget enligt 

proportionellt valsätt .. · ' '·' , 

Ifråga om förstnämnda förslag hänvisas endaet t ill den nu bilagda 

text en~ 

Beträffande det senare får talmanskonferensen endast i korthet 

framhålla, .att det i huvudsak bygger på det valsystem, som införts 

genom landskapslagen om kommunala val av den 23 april 1959 (8/ 59) , 
komple tterat med vissa stadganden från §§ 32-38 i den nu gällande ar

betsordningen och erfarenheterna från en mångårig tidigare praxi .s i 

l 11ndstinget. Vid förslagets utarbetande har ob:serverats, att § 1 mom, .· 

1 i landskapslagen den 12 juli 1961 (25/61) om ändring av landskapsla

gen angående landskapsförvaltningen i landskapet Åland stadgar, att 

le~amöterna i landskapsstyrelsen skola hava personliga eraättare~ För

slaget förutsätter, att ledamot och ersättare skola uppställas som kan

didate_r parvis och behandlas parvis på sådant sätt , att ingens valrätt 

förnärmas. I övrigt får talmanskonferensen endast hänvisa till försla

get, sådant det utformats , samt för landstinget vördsammast föreslå, 

Mariehamn den 29 
På 

att landstinget ville godkänna medföljande 
förslag till ändring av 2 § i landstingets ~r-

. av: . 
betsordning/den 19 mars 1952 ; samt " 

att landstinget ville godkänna åtfö~jande 

förslag till bestämmelse r 

get enligt proportionellt 

om val inom iandstin-

valsätt. 

novemb! r 1961 , 
talmans ~~ensens-vägnar: 

h, Erikss on 

'talman ~ 

~ekreterare. 


