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TALMANSKONFERENSENS UTLÅTANDE med anledning av 

ltrn Viktor Arvidssons anhållan om befrielse 

från uppdraget som landstingsman. 

Ltm Viktor Arvidsson har i skrivelse till landstinget den 24 november 1978, 

med åberopande av ålder och nedsatt hörselförmåga, anhållit om befrielse från 

uppdraget som landstingsman för återstoden av mandatperioden 1975 - 1979 räk

nat från den 1 januari 1979 . 

I 7 § landstingsordningen stadgas: "Den, som förklarats vald till landstings

man, kan icke befrias från detta uppdrag, såvida han ej förmår visa laga för

fall eller annat skäl, som av landstinget godkännes". 

Landstingsman som kan frambära laga förfall bör ha rätt att erhålla befrielse . 

Såsom sådant kan anses t.ex. långvarig sjukdom, utnämning till vissa offent

liga tjänster etc. Annan grund för befrielse, vilken detankornrner på landstinget 

att godkänna, kan vara om landstingsman påvisar andra tvingande skäl som skulle 

omöjliggöra deltagande i landstingsarbetet . 

Talrnanskonferensen har konstaterat, att de av ltm Arvidsson åberopade hörsel-

svårigheterna, och höga ålder _ omöjliggör deltagande i de 

olika arbetsuppgifterna inom landstinget, kan betecknas såsom sådant skäl, 

vilket enligt 7 § landstingsordningen berättigar till befrielse från lands

tingsmannauppdrag. 

Med hänvisning till det ovan sagda får talmanskonferensen vördsamt förorda 

Marieharnn den 11 december 1978. 

att Landsti /Set godkänner . ltm Viktor Arvids

sons anhå 1 n om befYielse från landstings

räknat från den 1 januari 1979. 
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Till Ålands Landsting 

Då jag på grund av ålder och nedsatt hörsel-

förmåga inte längre har möjlighet att på ett nor

malt sätt deltaga i landstingets arbete, anhåller 

jag härmed vördsammast om, att landstinget ville 

befria mig från landstingsmannauppdraget för åter-

stoden av mandattiden, räknat från den 1 januari 

t.o.m. den 31 oktober 1979. 

Mariehamn den 24 november 1978 

·~~~ 
Viktor Arvidsson 
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