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TAIMANSKONFERENSENS BETÄNKANDE nr 4/1979-80
med anledning av ltm Olof M. Janssons m.fL
hemställningsmotion till talmanskonferensen
angående studieresor för landstingets utskott,
Landstinget har över ovannämnda hemställningsmotion inbegärt talmanskunf erensens yttrande .
Talmanskonferensen har vid handläggningen till sitt förfogande haft de
regler som gä11er riksdagsutskottens resor och får i ärendet anföra föl~
jande .
Talmanskonferensen konstaterar att landstingets utskott haft möjlighet
att företa studi.c- och förhanc11ingsresor såväl inom som utom landskapc:L
Denna möjlighet har utnyttjats i första hand av finans- och lagutskotten,
Resorna har :företrädesvis gällt diskussioner om eller studier av frågor
som varit aktuella i samband med handläggningen av något ärende i veder·c·
börande utskott. Kostnaderna har påförts anslaget för landstingsmärmeHs
resor, som förutsatts inryn1!1a utgifterna för dylika resor. Däremot har
inte några regler funnits utarbetade enligt vilka studieresoma skulle
kunna ske.
Talrnanskonferensen anser det motiverat att utskotten inför behandling
av krävande ärenden, där behov av speciell sakkunskap och information
föreligger, ges större möjligheter till studieresor och omfattar sålm1cla
i detta avseende motionens syfternål. Noteras kan också att i kanslikom~
missionens förslag till budget för 1981 anslaget för landstingsmännen.s
resor höjts med motiveringen att detta skall ge utrymme för,utökade
studieresor.
Däremot har ta1manskonferensen inte ansett det nödvändigt att föreslå
eller såsom i riksdagen fastställa någon fonnell rese stadga. Utgående
från bl.a. riksdagens direktiv har talmanskonferensen förutsatt att
såsom riktliJ1jer för landstingsutskottens resor skulle gälla följande:
- specialutskott kan för att inhämta uppgifter eller närmare klarläg·ganden beträffande förhållanden inom utskottets arbetsområde eller för
beredning av visst ärende göra studiebesök och resor,
- resa bör planeras så att den tar hänsyn till landstingets plenum och
inte inkräktar på utskottets övriga arbete,

-2- beslut om resa fattas av utskottet i samråd med talmannen, som kan
underställa ärendet kanslikommissionen,
- vid resa inom landskapet får delta utskottets ordinarie ledamöter och
suppleanter samt dess sekreterare och en eller, vid behov ,flera sak ...
kunniga,
- för resa utom landskapet som varar längre än två dygn skall kansli~
kommissionens godkännande inhämtas. Därvid skall anges resans ända-·
mål och vid behov föreläggas reseplaner och kostnadsberäkningar. I
sådan resa får delta ordinarie ledamöter och suppleanter till ett antal motsvarande utskottets ordinarie ledamöter samt en sekreterare
och vid behov en sakkunnig,
- kanslikornmissionen kan begära att för resa utom landskapet ska1 l av·"
ges särskild reseberättelse,
förberedelser för längre resa sker vid behov i samarbete med landstingets kansli.
Med hänvisning till det sagda får talmanskonferensen vördsamt föreslå
att landstinget med omfattande av motionens
syftemål godtar de i motiveringen anförda
åtgärderna.
Mariehamn den 9 september 1980.
Olof Jansson
talman
Henrik Gustafsson
sekreterare.

