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TALMANSKONFERENSENS FRAMSTALLNING till lands

tinget med förslag till landstingsarbetets ord

nande under maj-juni 1983. 

Enligt landstingets beslut den 30 november 1981 skall landstinget tillämpa 

i he!'lutet T'.å~re angivna riktlinjer för sitt arbete.Landstinget skall sarronanträdai 
i mera sanunanhållna ~rbetsperioder, varvid vårsessionen skulle omfatta perio-

den 1.3 - 30.4. Tide:-na är riktgivande och avvikelser kan ske vid behov. Enligt 

15 § landstingsordningen är landstinget samlat med eller utan avbrott under 

den tid landstinget på förslag av talmanskonferensen besluter. 

I landstingets utskott undergår ett betydande antal ärenden för närvarande 

behandling, som inte hinner avslutas under april månad. En orsak härtill är 

alltjämt den tidigare tidskrävande behandlingen av förslaget till revision 

av självstyrelselagen. För att inte oskäligt fördröja behandlingen av dessa 

ärenden föreslår talmanskonferensen att vårsessionen skulle ajourneras efter 

den 6 maj men att den skulle återupptas den.30 maj och då pågå c. 10 dagar. Under 

tiden skulle lag: och finansutskotten samt stora utskottet beredas tillfälle att 

sammanträda för att sammanställa de.betänkanden som bör upptas till behandling 

vid den fortsatta sessionen. 

Med hänvisning till det ovan anförda får talmanskonferensen vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte besluta att innevarande 

session avbryts den & maj och återupptas den 

30 maj såvida inte presidiet finner anledning 

sammankalla landstinget tidigare; samt 

Mariehamn den 29 april 1983. 

att landstinget måtte medge lagutskottet, finans

utskottet och stora utskottet rätt att samman

träda under den tid i maj 1983 då landstinget 

inte är församlat samt att till deltagande ut

skottsledamöter utbetalas arvoden enligt gäl

lande bestämmelser. 

På talmanskonferensens vägnar: 

Olof Jansson 

talman 

Lars Ingmar Johansson 

sekreterare. 



Till Alands landsting 

från talmanskonferensmio 

Landshövd,ing Martin Isaksson har bakom sig en långvarig och 

fullödig insats på olika områden av det åländska samhälls~ 

livet, senast som uppskattad och 2°espel<terad landshövding. 

Då han nu avgår från uppdraget som landshövding för att 

tillträda en ambassadörspost föreslår talmanskonferensen a-tt 

landstinget m:sar sin uppsl<attning av Isakssons arbete land~ 

sl<apet till gagn genom att tilldela honom i silve1~ den 

medalj som präglats med anledning av sjcilvstyrelsens 60-1a's 

jubilewn den 9 juni 1982. 

Mariehamn den 27 september 1982. 

Olof Jansson 

tal-man 

Henrik 

sekreterare, 


