1979-80 Lt - Talm. konf. nr 2.
TALMANSKONFERENSENS FRAMSTÄLLNING nr
2/1979-80 med förslag till ändring av
Arbetsordningen för Alands landsting.
Talrnanskonferensens föreliggande framställning föranleds främst av förslag till ändring av sittordningen i plenisalen samt komplettering av
bordläggningsproceduren. Dessutom har medtagits ett par smärre rättelser.
1, 2 och 44 § § • .Ändring av sittordningen. Från landstings grupperna har framförts önskemål om en sittordning i plenisalen enligt vilken landstingsrnän
tillhörande samma politiska gruppering skulle placeras i anslutning till
varandra. Talrnanskonferensen föreslår därför ändringar som medger awikel·~
se från den tidigare, strikt alfabetiska placeringen. De nya bestämme1serna
har utfonnats så att de ger möjlighet att anpassa placeringen till de framförda önskemålen utan att låsa sittordningen vid någon definitiv lösning.
Den inbördes ordningen mellan gruppen1a kan därigenom efter förhållandena
fastställas på mest ändamålsenliga sätt. Det skulle ankomma på landstinget
såsom sådant att för varje mandatperiod fatta beslut i ärendet. Till dess
beslut fattats tillämpas alfabetisk placering, vilket för övrigt all tid
skulle gälla vid första plenum efter nyval. Av praktiska orsaker borde
beslutad sittordning bestå under hela mandatperioden och efter nyval genom~
föras så snart som möjligt. Genom att presidiet ålagts uppgiften att vara
förslagsställare kan redan vid en landstingsperiods första s. k. arbetsplenum
fattas beslut om den sittordning som skall gälla under perioden, Presidiet
förutsättes givetvis inhämta gruppernas åsikt innan förs lag framställes.
9

§

1 mom. 2 punkten, Arvodet för landskapsstyrelseledamot har reglerats

i

en särskild landskapslag (37 /74), varför bestänm1elserna i detta avseende
föreslås utgå ur arbetsordningen.
37 § 3 mom. Bordläggning. Bestämmelserna för begäran om bordläggning förutsätter inte att förslag samtidigt behöver göras om den dag då ärendet ånyo
önskas till behandling. Beslutet om tiden för bordläggningen har därför betraktats såsom ett separat avgörande. I praktiken har dock landstingsman som
begärt bordläggning även framlagt förslag om dag för den forsatta behandlingen och i allmänhet har till behandlingsproceduren ansetts höra att sådant förslag bötunderstödas.för att vinna beaktande. Vid bordläggniJJg enligt 52 § landstingsordningen har understöd för bordläggningstiden i regel
uteblivit.
Teoretiskt kan även i övriga fall förslag. .. om bordläggningstiden
utebli och även andra situationer kan tänkas uppkomma som motiverar att tidsbestämningen vid bordläggning nännare regleras.Talmanskonferensen föreslår

-2.
t ing;:;man
dar f"or komplettenngar
som avs'" att ge en enhetlig :i:rocedu: i dylika fåll .Lanas;
A

åläggs sålW1da att i samband med begäran om bordläggning även göra förslag

om tiucn för ärendets fortsatta hanuliiggning. Förslaget bör unJcrstödas röi'
att beaktas. Om något W1derstött förslag inte föreligger ankommer det pti
talmaru1en att ange dag för den fortsatta handläggningen. Därutöver kan
givetvis förekomma situationer d;] ett förslag av andra orsaker inte k:m
accepteras. Sistnämnda kan t. ex. inträffa då önskad dag faller utom den
tid landstinget avsett att saimnanträda eller förslaget annars strider mot
gällande bestämmelser eller han<lläggningsprocedur. Även i sådana fall hör
det till talmannens uppgift att, efter påpekande om varför av landstings·-man framställt förslag inte kan beaktas, och i händelse annat godtagbart
förslag inte finns, m1ge tiden för ärendets fortsatta behandling.

56 § 2 rnom. TidpW1kten för val. För andra val än de som nämns i 56 § l mom.
skall tidptmkten fastställas av talmanskonferensen. Mom. 2 har rUttats i
detta avseende.
Med hänvisning till det ovan nämnda får talmanskonferensen vördsamt
föreslå
att Landstinget måtte antaga följ ande
förslag till ändring av Arbetsordningen
för Ålands landsting.

A 1 a n d s 1 a n cl s t i n g s
beslut
om ändring av Arbetsordningen för Ålands landsting.
1980.

Antagen av landstinget den

I enlighet med landstingets beslut

ändras

1 § 2 mom., 2 § 1 mom., 9 § l mom. 2 pW1kten, 44 § 2 mom. och

56 § 2 mom. Arbetsordningen för Ålands landsting den ll april 1972 (19/7 2)
samt
fogas till 37 § ett nytt 3 mom. som följer:
1

§.

Då landstinget efter nyval första gången sammanträder tar landstingsmännen plats i plenisalen enligt alfabetisk ordning. Denna ordning iaktta-·
ges inti 11 dess landstinget på framställning av presidiet annorluncla besluter.
s;i

I 011 •

Inkallad ersättare intar den avgångnes plats i pleni-

-3-

2 §.
Sedan landstinget sanunanträtt till arbetsårets första p1enurn ska1 l den
landstingsman som är till åren äldst (ålderstalmam1en) inta talmannens
plats och med biträde av landstingets sekreterare föranstalta nanmupprop
över de

landsting~111än,

vilka har företett godkänd fullmakt.
9 §.

2) att uppgöra förslag angående de arvoden och övriga ersättningar som

enligt 12 § landstingsordningen tillkonnner landstingsman samt t;11maru1ens
arvode och den ersättning för representationskostnader som bör anses ti.11konnna honom;

37 §.
Vid begäran om bordläggning skall landstingsman samtidigt framlägga förslag om dag för ärendets fortsatta handläggning. Har detta eller annat för ...
slag om tidpunkten inte vunnit understöd och bordläggning är bestämd,

angc~r

talmannen dag för sanunanträde vid vilket ärendet ånyo föredrages.

44 §.
Vid omröstningen avger först talmannen sin röst och därefter de öv-·
riga landstingsmäMen i den ordning deras namn ropas upp.
56

§.

Tidpunkten för övriga val fastställes av talmanskonferensen

och därom

skall om möjligt meddelas senast två dagar före valet.

Mariehamn den 25 mars 1980.
På talrnanskonferensens vägnar:
Olof Jansson
talman
Henrik Gustafsson
sekreterare.

