TALMANSKONFERENSENS FRAMSTÄLLNING
Talman Roger Janssons anhållan om befrielse från talmansuppdraget
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ÄRENDETS BAKGRUND
Lagtingets talman, diplomekonomen Roger Jansson har i skrivelse till lagtinget av den
17 november 1995 anhållit om befrielse från sitt uppdrag som talman med omedelbar
verkan. Talmannen hänvisar i sin skrivelse till att han den 8 november 1995 av lagtinget
valts till lantrådskandidat med i 64a § 2 mom. lagtingsordningen avsett uppdrag. Som
följd härav har han förhandlat med grupperna i lagtinget och avser nu förelägga lagtinget
ett förslag till landskapsstyr~lse. Talman Janssons skrivelse utdelas separat till lagtingsledamöt.erna.

Lagtingsordningen eller ar,betsordningen innehåller inte några särskilda bestämmelser om
befrielse från uppdrag som talman eller vicetalman. Lagtingsordningens 20 § 4 mom.
anger dock följande: "Avlider talman eller vicetalman under arbetsåret eller avgår han
eller hon från sin befattning, skall ny talman eller vicetalman väljas." Av bestämmelsens
formulering framgår indirekt att talman eller vicetalman kan befrias från uppdraget.
Arbetsordningens 18 § reglerar utskottsmedlemmars rätt att bli befriade från uppdrag ..
Den som är invald i två utskott är berättigad att avsäga sig medlemskap i ytterligare
utskott. Härutöver ankommer det på lagtinget "att pröva om utskottsledamot på grund av
annat uppgivet hinder kan befrias från sådant uppdrag eller från annat uppdrag, vartill
han utsetts genom val av landstinget. " Även denna bestämmelse anger att lagtingc!t har
en fri prövningsrätt vad gäller rätten att befria lagtingsledamöter från uppdrag i anslutning till ledamotskapet.
Bifaller lagtinget talmannens anhållan skall som ovan framgått ny talman väljas. Talmanskonferensen fastställer enligt arbetsordningens 56 § 2 mom. tidpunkt för valet som
förrättas enligt arbetsordningens 55 §.
Bifalles anhållan intar ltm Roger Jansson sin plats i plenisalen.

FÖRSIAG
Talmanskonferensen konstaterar att det ankommer på lagtinget att pröva talmannens
anhållan om befrielse från talmansuppdraget. På grund av de anförda skälen tillstyrker
talmanskonferensen att anhållan beviljas.
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Med hänvisning till det anförda föreslår talmanskonferenserl
att Lagtinget med godkännande av talman Roger Janssons anhållan med omedelbar verkan befriar honom från uppdraget som lagtingets talman.

Mariehamn den 20 november 1995 ·

Vicetalman

Sune Eriksson

Sekreterare

Lars Ingmar Johansson
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