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styrelsen påbjuda. I övrigt äger hon 
följa landskapsstyrelsens och land
skapsläkarens anvisningar och före
skrifter. 

7 §. 

Förrän landskapshälsosystern-barn
morskan vidtager åtgärder beträffan
de tjänsteärenden är hon skyldig taga 
förbindelse med den läkare, som är ve
derbörande hälsosysters eller barnmor
skas förman. Dessutom bör hon i råd
givningssyfte stå i förbindelse med ve
derbörande kommuns hälso- och vård
funktionärer. 

Mariehamn den 9 januari 1952. 

8 §. 

Landska pshälsosystern-barnmorskan 
äger draga försorg om att anlända 
tjänsteskrivelser och övriga handlingar 
diarieföras, att föra konceptbok över 
avsända tjänsteskrivelser, utlåtanden 
och berättelser, ävensom att i arkivet 
kvarblivna tjänsteskrivelser, andra 
handlingar och konceptböcker om
sorgsfullt ordnas. Vid avgång från be
fattningen skall landskapshälsosys
tern-barnmorskan i närvaro av land
skapsläkaren överlämna arkivet till sin 
efterträdare eller annan av landskaps
läkaren utsedd person. 

På landskapsstyrelsens vägnar : 

Lantråd VIKTOR STRANDFÄLT. 

Landska pssekreterare C h . S t o r m b o m. 
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INNEHÅLL: N:o 8. Ålands landstings beslut om antagande av ar,betsordning för 
Alands landsting. 
N:o 9. Landskapslag om kommunala hemsystrar i landskapet Åland. 
N:o 10. Landskapslag om skogsvårdsföreningar i landskapet Åland. 
N:o 11. Landskapslag angående sigill för självstyrelsemyndigheterna samt 
landskapsförvailtning.en underlydande ämbetsverk och tjänstemän ävensom 
kommumala myndigheter i landskapet Åland. 

. N:o 8. 

ÅLANDS LANDSTINGS BESLUT 

om antagande av arbetsordnin g för Ålands landsting. 

På framställning av talmanskonferensen i Alands landsting har 
landstinget antagit nedanstående 

Arbetsordning 

för Alands landsting. 

Konstituerade åtgärder. 

1 §. 

Då landstinget första gången efter 
val sammanträder till plenum, intager 
den landstingsmedlem, som är till åren 
äldst, talmannens plats och föram:tal
ter upprop med biträde av landstingeits 
sekreterare. 

Landstingsmännen intaga härefter 
plats enligt alfabetisk ordning. Denna 
ordning skall iakttargas, intill dess 
landstinget annorlunda besluter. 

2 §. 

cetalmän med slutna sedlar och sålun
da, att, om ingen vid första omröst
ningen erhållit flertalet av de avgivna, 
godkända rösterna, ny omröstning 
skall verkställas. Har ej heller vid 
andra omröstningen någon erhållit så
dan ovillkorlig röstövervik.t, s'kall en 
tredje omröstning äga rum och den 
förklaras vald, som därvid fått de fles
ta rösterna. Bliva vid en tredje om
röstning röstetalen lika, avigöre lout
ning. 

Om utgången av valet skall i skri
velse till landshövdingen och land-

Härefter sker val av talman och vi- skapsstyrelsen anmälas. 



64 Ar 1952. N:o 8-11. 

Om presidium, kanslikommission 
och kansli. 

3 §. 
Talmannen och vicetalmännen bilda 

landstingets presidium. 

4 .§. 

Vid landstingets andra plenum utser 
landstinget de i landstingsordningens 
64 § omförmälda två medlemmarna i 
kanslikommissionen. Kan landstinget 
ej enas om dem, skola de utses genom 
proportionella val enligt de i denna ar
betsordning intagna bestämmelserna 
om sådana val. 

5 §. 

Kanslikommissionen är beslutför, då 
fyra medlemmar äro . närvarande. Vid 
lika röstetal avgör talmannens röst. 
Dock må kanslikommissionen handläg
ga ocih avgöra ärende, då rtre medlem
mar äro tmstädes, därest de äro ense 
om beslutet. 

6 §. 

Kanslikommissionen åligger att: 
omhänderha va landstingets ekono

mi och penningmedel samt utanordna 
landstingskostnaderna; 

anslå kansliJtjänsterna lediga att an
sökas och bes:ätta dem ävensom an
taga erforderliga vaktmästare och an
nan pernonal; 

övervaka tjänstemännens vid lands
tingets kansli och den övriga persona
lens verksamhet och vidtaga härav till
äventyrs påkallade åtgärder; samt . 

avgiva utlåtande angående den ord
ning, enligt vilken landstingsmännen 
skola intaga sina platser. 

7 §. 

Vid lands:tingets kansli 1Sk:all finnas 
följande tjänstemän: 

en sekreterare; 
en kanslist, som åtnjuter grundlön; 
en notarie; 

en ekonom; 
en bibliotekarie; samt 
nödigit antal stenografer och maskin

skrivare. 
Ifall kanslikommiss1ionen anser det 

lämpligt, kan samma person innehava 
två eller flera av dessa tjänster. 

Yppas behov av flere tjänstemän, 
framställe kansli:kommissionen förslag 
härom hos landstinget. 

8 §. 

Landstingets sekreterare utses av 
landstinget, sedan tjänsten genom tal
mannens åtgärd varit anslagen ledig 
att sökas och kanslikommissionen av
givit utlåtande om sökandena. Finnas 
till tjänsten flere sökande, skall kan
slikommissionen uppsätta två av dem 
på förslag. Sekreteraren ansitälles me
delst avtal, som på landstingets väg
nar kan uppsägas av kanslikommissio
nen inom viss tid vid ingången av ny 
val period. 

Är sekreterarbefattningen vtd lands
tinget ledig eller befattningens inne
havare hindrad att fullgöra sina ålig
ganden, må ålderstalmannen eller tal
mannen kalla notarien eller annan 
lämplig person aitt handhava sekrete
rarens åligganden, intill dess tjänsten 
blivit besatt eller hindret upphört. 

Sekreteraren är chef för landstin
gets kansli. 

Om utskott. 

9 §. 

Valen av ledamöter i landstingets 
utskott verkställas med slutna sedlar, 
på sätt § 30 mom. 5 i landstingsordnin
gen föreskriver . 

10 ,§. 

Den som förut blivit vald till leda-
' mot i tvenne utskott, vare berättigad 

att avsäga sig ledamotskap i ytterli
aare utskott med undantag av stora b 
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utskottet. På landstinget ankommer 
att pröva, huruvida utskottsledamot 
må på g:riund a v annat uppgivet hin
der befrias från sådant uppdrag. 

11 §. 

Varje utskobt väljer vid sitt första 
sammanträde ordförande och viceord
förande . Val i utskott verkställas med 
slutna sedlar, därest utskottets samt
liga ledamöter icke enas om annait val
sätt. Eljest må omröstning ske öppet 
genom namnupprop eller på annat 
sätt, som utskottet finner för gott. Vid 
lika röSJtetal avgör ordförandens röst . 

Om utgången av ordförande- och vi
ceordförandevalen bör till landstingets 
plenum inberättas. 

12 §. 

Utskott kan giva tillkallad sakkun
nig rätt att deltaga i överläggningarna 
angående visst ärende, men icke i be
slut. 

13 §. 

Har landstinget beslutat, att något 
specialutskott skall angående visst till 
dess beredning remittera;t ärende eller 
någon del därav inhämta utlåtande av 
::mnat sp ecialutskott, skall sistnämnda 
utskott skyndsamt avgiva 1sitit utlåtan
de. 

14 §. 

Betänkande i ärende, som av utskott 
beha.ndlas, skall kortfattat uppsättas. 
Betänkandet bör avslutas med kläm
mar, innehållande utskottets förslag. 

I betänkandet antecknas såsom del
tagande i ärendets handläggning de 
ledamöter, vilka tagit del i ärendets 
avgörande behandling. Har utskotitsle
damot endast delvis deltagit i behand
lingen, skall detta i betänkandet an
givas. 

Vid stora utskottets sammanträden 
föres dessutom kortfattat protokoll, 

upptagande i ·utskotte1t gjorda fram
ställningar, omröstningsproposi tio ner 
och. utsko,ttets beslut. 

15 §. 

Utslwttsbe1tänkande justeras antin
gen av utskottet i dess helhet eller av 
justeringsmän, som utskottet därtill 
utsett. 

Utskottsledamot har rätt att till be
tänkandet foga skriftlig, av utskottet 
granskad oc'h godkänd reservation, var
vid utskottets kontrollrätt endast får 
utsträcka sig till reserva Uonens for
mella behörighet. Reservation bör an
mälas, då utskottet fattat sitt beslut, 
och föreläggas utskottet till gransk
ning senast vid justeringstillfället. 

Expeditioner från utskott. under
skriva·s på utskottets vägnar av ordfö
randen och kontrasigneras av sekrete
raren. 

Om talmanskonferensen .. 

16 §. 
På talmanskonferensen ankommer 

att väcka förslag om tillsättande av 
,o;ärskilda utskott utöver de utskott, 
som avses i landstingsordningens § 30. 

På talmanskonferensen anlwmmer 
jämväl att föreslå beloppet av de ar
voden och den ersättning för resekost
nader, som enl.i!gt § 13 i landstingsord
ningen tillkommer landstingsman, le
damöternas i landskapsstyrelsen arvo
den och resekostnader samt talman
nens arvode och den ersättning för rep
resentationskostnader honom anses bö
ra tillkomma. 

Vid lika röstetal inom talmanskon
ferensen avgör talmannens röst. 

Om plena. 

17 §. 
Tillkännagivande om plenum delgi

ves landstingsmännen under näst . fö
regående plenum. 
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18 §. 

Föredragningslista skall före plenum 
anslås på landstingets anslagstavlor 
och utdelas till landsitingsmännen. 

19 §. 

Anser talmannen något ärende vara 
av den beskaffenhet, att det icke bör 
behandlas vid offentligt plenum, eller 
hava tio landstingsmän anhållit att 
något ärende skall be'handla:s vid icke 
offentligt plenum, skall talmannen lå
ta utrymma åhörarplatserna och fram
ställa till landstingets a;vgörande, hu
ruvida ärendet skall b~handlas vid 
offentligt plenum eller ej. 

Fattar landstinget beslut därom, att 
ärendet skall behandlas vid icke offent
ligt plenum, skall behandlingen avbry
tas och talmannen utsätta tid för det 
icke offentliga plenum. Föredragnings
lista för sådant icke offentligt plenum 
skall ej anslås. 

20 §. 

Plenum begynner med namnupprop. 
Landstingsman, som infinner sig till 

plenum efter naimnuppropet, skall gi
va sig tillkänna för sekreteraren. 

21 §. 
Anhållan om ordet göres av lands:. 

tingsman, i det han reser sig från sin 
plats. 

Medan annan talar, må ordet icke 
begäras på annat sätt än genom in
lämnande eller översändande av namn
sedel till sekreteraren. 

Då ordet gives, skall utöver vad i § 
43 mom. 1 i landstingsordningen är 
stadgat, iakttagas följande: 

Fra:mställes anhållan om ordet sam
tidigt såväl skriftligen som muntligen, 
ha:r skrif1tlig anhållan företräde. An
hålla flere samtidigt muntli!gen om or
det, ä:ger talmannen bestämma, i vil
ken ordning envar av dem skall erhål
la detsamma. 

22 §. 

Envar, som erhållit ordet, må tala 
stående från sin plats eller f.rån talar
stol. 

23 .§. 

Varje talare bör noga hålla sig till 
den sak, som behandlas. Avviker han 
därifrån, skall talmannen uppmana 
honom att hålla sig till saken. Ställer 
sig talaren icke uppmaningen till ef
terrättelse, må talmannen fråntaga 
honom ordet. 

24 §. 

Störande yttringar av bifall eller 
ogillande må vid landstingets plenum 
icke tillåtas. 

25 §. 

Begäres bordläggning enligt § 46 i 
landstingsordningen, skall ärendets 
sa:kliga behandling avbrytas och ären
det bordläJggas till plenum, som lands
tinget bestämmer. 

Har bordläggning begärts enligt 1§ 
47 i landstingsordningen och förslaget 
vunnit understöd, skall den sakliga be
handlingen avbrytas och landstinget 
besluta om bordläggningen. 

26 §. 

Talare, som framställer nytt förslag, 
vilket han önskar underkasta omröst
ning, bör, därest talmannen prövar så
dant nödiigt, överlämna sitt förslag, 
skriftligen avfattat, genom sekretera
ren till talmannen. 

Försla:g till hemställningskläm, som 
väckts i plenum i samband med laig
stiftningsärende och om vilket utlåtan
de av utskott ej föreligger el~er vartill 
förslag icke ingår i någon till betän
kandet fogad reservation, skall, där 
landstinget iCike omedelbart förkastar 
detsamma, bordläggas till följ ande ple
num för att vid detsamma oförändrat 
antagas eller avböjas. 
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Om förslag, som ej understötts, m.å 
ej omröstning äga rum. 

27 §. 

Omröstning skall vid landstingets 
plena verkställas antingen genom upp
stigning eller öppet efter namnupp
rop. 

Efter . omröstning, som verkställts 
medelst uppstigning, konstaterar tal
mannen, huruvida majoritet eller mi
noritet föreligger. Därest icke den me
delst uppstigning verkställda omröst
ningen enligt talmannens uppfattning 
givit tydltgt svar eller där tvenne 
landstingsmän sådant yrka, skall öp
pen omröstning efter namnupprop 
verkställas. Vid lika röstetal avgör lot
ten. 

Talmannen kan förordna, att om
röstningen genast skall verkställas öp
pet efter namnupprop. 

28 §. 

Då pmportionella val och val med 
slutna sedlar samt omröstning efter 
namnupprop skall verkställais, skola 
två landstingsmän på talmannens an
modan taga plats vid talmannens bord 
och biträda honom vid röstsedlarnas 
öppnande och granskning 1Samt uträk
ningen av val- eller omröstningsresul
tatet. Vid proportionella val må tal
mannen, ifall han finner sådant nö
digt, dessutom kalla ·sakkunnig att bi
träda vid rösträ1mingen. 

29 §. 

Vid val, som verkställas av landstin
get, må diskussion icke tillåtas, därest 
icke sådan befattning skall besättas, 
som varit anslagen ledig att sökas. 

30 §. 

Varje talares yttrande överlämnas 
av vederbörande stenograf i maskin
skrift till honom för att granskas. Gör 
han däri rättelse, skall den antecknas 

i detta maskinskrivna exemplar. Han 
skall även teckna sitt namn på yttran
det. till bevis för . att han godkänt det
samma. 

Har talare ändrat sitt yttrande i sak 
och i synnerhet, där ändring rör så
dant, som blivit motsagt eller varom 
annan talare förenat sig, bör stenogra
fen uppmärksamgöra justeringsmän
nen däDpå. Om saken ej annars kan 
ordnas, skola justeringsmännen anmä
la förhållandet till landstinget. 

31 §. 

I det fall, som avses i landstingsord
ningens 1§ 29, fortsättes ärendets be
handling vid den punkt, varvid det vid 
föregående landsting lämnats. 

Har sådant utskott, till vars bered
ning ärendet vid föregående landsting 
remitterats, icke tillsatts vid det lands
ting, vid vilket ärendets behandling 
skall fortsättas, bestämmer landstin
get på talmanskonferensens förslag, 
vilket utskott skall bereda ärendet. 

Om val inom landstinget enligt 
proportionellt' valsätt. 

32 §. 

Val av medlemmar i landstingets 
utskott och kommitteer, landskapssty
relsens ledamöter och landskapsrevi
sorer förrättas under ledning av tal
mannen. Vid valet ska11 biträda, utom 
landstingets sekreterare, ett eller två 
tillkallade valbiträden. 

33 §. 

Kandidatlistor för valet skola in
lämnas till landstingets kansli senast 
dagen före valet klockan 12. Kandidat
listorna skola vara tillgängli:ga för 
landstingsmännen i kansliet till kloc
kan 15 samma dag. 

Sådana listor böra upptaga kandida
ternas namn i bestämd ordningsföljd 
med utskrivna förnamn •eller initialer i 

, I 
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de fall, då tvetydighet annars kan upp
stå. Listorna böra vara underteckna
de av minst så många valmän, som de 
upptaga namn, samt innehålla full
makt för en a;v deissa valmän att så
som ombudsman inlämna listan även
som att vidtaga de i 34 § omnämnda 
ändringarna. 

34 §. 

Ar samma person uppförd såsom 
kandidat på olika listor och vilja för
slagsställarna på grund härav utstry
ka hans namn från sin lista eller in
föra nytt namn i 1hans ställe, bör an
mälan därom göms genom ombuds
mannen i kansliet ovannämnda dag 
före klockan 15. 

35 §. 

Efter införandet av de i 34 § avsed
da ändringa;rna skola samtliga anmäl
da kandidatlistor i den ordningsföljd, 
i vilken de blivit anmälda, och med 
utsättande av ordningsnummer för 
varje lista sammanställas på en valse
del, vilken mång.faLdigas. Endast så
dan valsedel må användas vid valet. 

36 §. 

Valman skall med streck utmärka 
den kandidatlista, på v~lken han vin 
rösta. 

Utstrykning av namn på valsedel 
och ändring av namnens ordningsföljd 
medelst sifferbeteckningar vare helt 
förbjudet. 

37 §. 

Valsedel skall, hopviken så att dess 
innehåll ej är synligt, av den väljande 
inlämnas till talmannen. 

Angående ogiltig valsedel gälle i 
tillämpliga delar vad i valLagen &taJdgas 
om valsedel vid landstingsmannaval. 
Fråga om valsedels ogiltighet avgöres 
av talmannen och vicetalmännen. 

38 §. 

Har endast en kandidatlista blivit 
för valet godkänd, verkstäUes icke sär
skild valförrättning, utan förklarar 
talmannen för valda så många av kan
dtda tltstans kandidater, räknat från 
listans början, som skola vid valet ut
ses. 

I övrigt länder landskapets gällande 
vallag till efterrätteilse. 

Särskilda stadganden. 

39 §. 

Från landstinget utgående skrivelser 
och landstingsbeslut justeras av det i 
§ 30 mom. 1 i landstingsordningen om
nämnda j usteringsu t.skottet. 

Justeringsutskottet och justerings
männen skola fortsätta med sin verk
samhet, till dess de av landstinget dem 
anförtrodda uppdragen slutförts. 

40 §. 

Landstingsman, som för enskilda an
gelägenheter utverkat ledighet .från 
landstingsgöromål, tillkommer icke ar
vode under den tid ledigheten varar, 
såvida denna överstiger tre dagar. 

Landstingsman, som på grund av 
sjukdom eller annat laga förfall för
hindras deltaga i landstingsairbetet, 
må under tiden för förfallet icke ute
slutas från rätt till arvode. 

41 §. 

De, vilka åhöra landstingets över
läggningar, böra noga ställa sig till 
efterrättelse gällande stadganden för 
ordningens vidmakthållande och de fö
reskrifter, vilka kunna varda av lands
tinget påbjudna. Sådana föreskrifter 
böra vara anslagna på lämpliga ställen. 

Uppstår oordning, äge talmannen 
förordna, att åhörarplatserna skola ut
rymmas. 
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42 §. 
I 

Denna arbetsordning träder omed~l-
bart i kraft och tillämpas, intill dess 
landstinget :beslUJter ändring i eller till
lägg till densamma. Genom densamma 
upphäves airbetsordningen för Alands 
landsting av den 11 .februari 1924 (n:o 
5/ 1924) och landstingets beslut av den 
10 december 1937 om ändring av dess 
3 § (n:o 11/ 1937) samt landstingets 
beslut av den 25 november 1936 om 

Mariehamn den 19 mars 1952. 

antagande, aiv ·!bestämmelser för val in
om landstinget enligt proportionellt 
val?ä.tt. (n:o' 10/ 1937). 

önskar landstingsman taga initiativ 
till ändring av denna arbetsordning, 
göre därom till landstinget skriftlig 
framställning, vilken skall, såframt 
den icke förkastas av landstinget, över
lämnas till ta;lmanskonfierensen för ut
lå tande. 

På landstingets vägnar: 

H u g o Jo h a n s so n, 
talman. 

H e r m a n M a t t s s o n, 
vicetalma,n. 

C a r 1 C a r 1 s o n, 
vicetalman. 

N:o 9. 

LANDSKAPSLAG 

om kommunala hemsystrar i landskapet Åland. 

Föredragen för REPUBLIKENS PRESIDENT den 4 april 1952. 

Utfärdad i Mariehamn den 16 april 1952. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

I KAP. 

Allmänna stadganden. 

1 §. 
Angående hemsystrar, vilka för den 

kommunala hemvårdsverksamheten 
antagits i kommuns tjänst, gäller vid 
i denna landskapslag stadgas. 

2 §. 
Kommunal hemsyster åligger att i 

enlighet rmed vad i det uti 5 § avsedda 
reglementet för hemvårdsverksamhe
ten närmare föreskrives närmast i 
mindrebemedlade barnrika och andra 
med dem jämförbara hem haindhava 
husmoders till den rege'lbundna hem-


