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TAlMANSKONFERENSENS FRAMSTÄLLNING med för

s lag till ändring av Arbetsordningen för 

Ålands landsting. 

Landstingsrnannen Erik Sundberg har i hernställningsmotion nr 63/1977-78 

efterlyst åtgärder i syfte att ändra nu gällande lagstiftning så, att 

kompletteringsval av ordinarie medlemmar i landstingets utskott kunde 

ske under pågående lagtirna landsting. Ärendet som i landstinget behandla

des tillsammans med tvenne andra motioner, som syftade till nyordningar 

i landstingets arbete, förkastades som sådant. Landstinget beslöt emeller

tid samtidigt hemställa hos talmanskonferensen om en allsidig utredning 

av de i hemställningsmotionerna aktualiserade frågorna. Talmanskonferen

sen har vid behandlingen av hemställan ansett den av ltm Sundberg väckta 

frågan om kompletteringsval i utskott vara av sådan karaktär och sådan . 
vikt att den kunnat behandlas skilt från övriga frågeställningar. 

Enligt nuvarande bestämmelser i landstingets arbetsordning skall ersätta

re inträda i utskott om någon av de valda ordinarie medlemmarna avgått. 

Detta kan innebära, dels att proportionaliteten inom utskotten förrycks, 

dels att landstingsman, emot gängse praxis, icke beredes delta i något 

utskottsarbete. För att undvika nämnda situationer borde därför fyllnads

val verkställas då ordinarie medlem, som inte har personlig ersättare, 

av någon orsak avgår från ett utskott eller annat inom landstinget valt 

organ. Då det vid val av ny medlem vanligen blir fråga om val av en~ 

<last en person, förutsätter detta givetvis så att säga frivilligt iaktta

gande av motiven till den nu föreslagna ändringen, .Ändringen har föranlett 

talmanskonferensen att företa smärre justeringar även i andra avseenden, 

vilka framgår nedan i detaljmotiveringen. 

Detaljmotivering. 

57 §. Bestämmelserna angående minimiantalet ersättare föreslås kvarstå 

kompletterade med ett stadgande att beslut även kan fattas om ett högsta 

antal ersättare. 

59 §. Enligt 57 § Arbetsordningen skall för vart och ett av landstingets 

utskott utses minst två, för stora utskottet fyra, ersättare. I 59 § har 

detta minirnital varit angivet såsom högsta antal kandidater på en kandidat

lista. Särskilt då endast en lista inlämnas, kan det vara motiverat med ett 

större antal än två ersättare. Talmanskonferensen har ansett att antalet 

kandidater inte behöver begränsas. 
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67 § 1 mom. Då personlig ersättare finnes utsedd skulle fortsättningsvis 

denna ersättare tillträda i den händelse ordinarie medlemmen avgår och 

fyllnadsvalet gälla ny ersättare. Momentet har kompletterats med ett stad

gande därom. Detta gäller bl.a. val till landskapsstyrelsen. 

67 § 2 mom. Texten har justerats så, att san1tliga de på en lista upptagna 

kandidater, vilka inte förklaras valda till ordinarie medlemmar, utses 

till ersättare, om ej för visst val fastställts särskilt maximiantal er

sättare. 

67 § 3 mom.Förslaget irmebär endast en redigering av tidigare text. 

Tidigare 4 mom. föreslås utgå och i huvudsak ersättas av en ny 68a § om 

fyllnadsval då ordinarie medlem avgår. 

4 mom. = tidigare 5 mom. 

5 mom. = tidigare 6 mom. 

68a §. I paragrafen har intagits de egentliga bestännnelserna om att fyll

nadsval skall förrättas då ordinarie medlem avgår. Stadgandet har ytterligare 

kompletterats med att fyllnadsval skall förrättas då minimiantalet ersät

tare underskrides. 

Med hänvisning till ovanstående får talmanskonferensen föreslå 

att Landstinget måtte antaga nedanstående 

ändring av landstingets arbetsordning 

A 1 a n d s 1 a n d s t i n g s b e s 1 u t 

om ändring av arbetsordningen för Ålands landsting. 

I enlighet med landstingets beslut 

ändras 57 §, 59 § 1 mom. och 67 §Arbetsordningen för Alands landsting 

den 11 januari 1974 (10/74), samt 

fogas till Arbetsordningen en ny 68a §, som följer: 

57 §. 
För vart och ett av landstingets utskott samt för justeringsmärmen 

skall utses minst två ersättare. I stora utskottet tillsättes dock minst 

fyra ersättare. På förslag av presidiet kan landstinget för visst val 

besluta om annat minimiantal eller om högsta antal ersättare. 


