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ring av 38 § arbetsordnJngen för Ålands
lan cl.:tin g ~
Vid ett s<:me.ste år i lanc1sti11get fre.mställt spörm;1ål aktualiserades
;>;>cedur:f:r.-Ei gorr:~:; :L ::il'endet. SärBki1 t behan d.J. ingen av i samband med
smål väekt förslag orn hemställan befanns oklo.r.
dels bestämmelser i 48 §

arbetsordningen. De
l~rnds-·

I,)

· ~~sf:tt:s

r.~r.fo~f.:cl:r:a.

ing. De :närmare bestä:c.u::uelse:cna har to.lma.nskoJ.1i'1>·tydliga f':e:nom omarbetande av 38 § a:rb2tso:c

h•~stämme1ser.,

Sålunda har i:ntagits he.strilm:r-ielser

sGm Uverensstäm11er med dem, >lilka e:nligt

53 § 1

mum~

r för ut ottsbetä.:nkande. J?örslag om heilli:;tilali:u11 vid <len a.\r
c:ride behandlingen,. på. sa:m.:in sätt som i.
•····~ t:r."e dje beha.nd
:J.:~' ctv lagför slag, end afft kunna god}äln-c<:. s eller
;-~ rkastas. I~n ovillJ":orlig .föru:tsättni11g för en sådan avgörande behcndär G:tt :förslag o:m i1ernatf-~11o.n skall frc:rilstä1las redan UJ:J.d er ö~rerdär sådant förslag kan motiveras men frven ändras.
d hä:nv.:Ls:nirig t.t 11 det

,,
att 38 § arbetsordningen fbr AlamLs

-2-'·
38 §.

43 § l mom. land ot.ingsordninc;cn avsett op örso{U e1lcr :ae d··1 Clnde 2.tt rJv: ,r p:l spörou:'i1 icke avgiveo, nnD~--J.er:i vid plG:tJlUJ uv te,1:~~;ncn ued cmc;:Lvnnde uv dt:tc;en eld, ärendet förec1ro.5es för br-:ha11dli11g ~
svar på i

1

svaret

el1e~r

ni-criftlig_t meddelande orn att svar ej avgives skal 1

·~tdeJ.a:3 på 1andst.ings:männens bord.

Då ärf:mdct fö:csta gången föredrages skall det bordläggas t5..ll

p1e~

som h211e s tid :i.gast påföljande dag.
1·tn1c,o, i..rtss;,tt p1em.u11 sks..11 landstingsmännen beredas tillfälle
~tt

v:i.d övCc.:J'.'li:igg:ning utt.3.la s.ig om ärendet i dess helhet~ Under över0
•
'
••
1 t _,,... ..
t .; 0 1.ands'GuJgswan
. ..
,.
11 ..
gni:og~::n oo:cct..Lag@:ef~ ar:enc e · l.ors ca gangen om :mins.· cva

::-,;;g~ir

det och därefter en gång orn lands tinget så besluter.
]'örc-:;1o_r!: oz~, J'1c'ms t.i:i. llnn ti 11 lamlskapss-ty1:·E.~l sen skaJ.1 f ramfiLeo.s s eJ:·c.st

Jngen i
~J~

LYJ,::;en

äx-cndet och därvid -"'1criftlir:;eri .över.'lämno.s ·l:;tll

1Lt dr::lo,s

t.i.11 de övrl.gn lands ting::imärmcn.

3lu.g om 1.cmstäl1an skall, Gedan c5ve.rlägg11ingen f'örkl:;,,,
;~;llJes

vid plenum t:Lclj.gast pc.1f'ö1j.::mde dag, om icke, antecknas svaret
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