
Ar 1972. Nr 18. 
84 

5 HUVUDTITELN. U'fGIFTER AV BLANDAD NATUR 

I. SÄRSKILDA ANSLAG 

t för kreatursskötsel 
5. Bidrag för försöksverksamhet med avbytarsys em 

summa I kap. 3.000 

III. LÅN 

Rundradio för installation av TV-reläapparatur 
2. Lån åt Finlands Summa III kap. 500.000 

Summa 5 Huvudtiteln 503.000 

3.000 

500.000 

Summa utgifter mk 505.000 

Mariehamn, den 22 mars 1972. 

Folke Woivalin 
vicetalman. 

På landstingets vägnar: 

ALARIK HÄGGBLOM 
talman. 

Olof Jansson 
vicetalman. 

Nr 18 utgiven från tryckeriet den 3 maj 1~72. 
Mariehamn 1972. Alands Tidnings-Trycken Ab 

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 
1972 N:o 19 

Inne hå 11 : Nr 19. Ålands landstings beslut om antagande av arbetsordning för Ålands 
landsting. 

Nr 19. 

ALANDS LANDSTINGS BESLUT 

om antagande av arbetsordning för Alands landsting. 

På framställning') av talmanskonferensen 
i Ålands landsting har landstinget antagit 
nedanstående 

ARBETSORDNING 

för A1ands landsting. 

1 kap. 

Konstituerande åtgärder 

1 §. 

Landstingets arbetsår vidtager den 1 no
vember och avslutas på tid som landstinget 
besluter. 

Då landstinget vid början av nytt arbetsår 
sammanträder första gången tar landstings
männen plats enligt alfabetisk ordning. Un
der året inkallad ersättare intager den av
gångnes plats i plenisalen. 

2 §. 

Sedan landstinget sammanträtt till arbets
årets första plenum skall den landstings
man som är till åren äldst (ålderstalman
nen) intaga talmannens plats och med bi
träde av landstingets sekreterare föranstal
ta namnupprop enligt alfabetisk förteck
ning över de landstingsmän, vilka har före
tett godkänd fullmakt. 

Härefter sker val av talman samt en 
första och en andra vicetalman enligt 55 §. 
Talmännen väljes i förenämnd ordning. 

1
) Talmanskonf.framst. nr 1/1972. 

Talmannen och vicetalmännen bildar 
landstingets presidium. 

2 kap. 

Kanslikommission och kansli 

3 §. 

Vid plenum som hålles andra dagen efter 
landstingets öppnande utser landstinget de 
i 71 § landstingsordningen nämnda två med
lemmarna av kanslikommissionen på sätt i 
7 kap. stadgas. 

4 §. 

I kanslikommissionen föres ordet av tal
mannen och vid förfall för honom av vice
talman. 

Kanslikommissionen är beslutför, då fyra 
medlemmar är närvarande. Vid lika röste
tal avgör ordförandens röst. Dock kan kansli
kommissionen handlägga och avgöra ären
de, då tre medlemmar är tillstädes, därest 
de är ense om beslutet. 

5 §. 

Kanslikommissionen åligger: 
1) att övervaka landstingets ekonomiska 

förvaltning, utanordna landstingskostnader
na samt uppgöra förslag till landstingets 
årsstat; 

2) att anslå tjänsterna vid landstingets 
kansli lediga att sökas och att med undan
tag av sekreterartjänsten besätta dem även
som att antaga erforderliga vaktmästare och 
annan personal; 
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3) att övervaka tjänstemännens vid lands
tingets kansli och den övriga personalens 
verksamhet och vidtaga härav eventuellt på
kallade åtgärder; samt 

3 kap. 

Talmanskonferensen 

9 §. 
4) att ge tillstånd till utsändning i radio 

och television av landstingets förhandlingar. 
På talmanskonferensen ankommer, utöver 

vad i 42 § landstingsordningen är stadgat: 
1) att väcka förslag om tillsättande av i 

34 § 2 mom. landstingsordningen nämnda 
6 §. 

Vid landstingets kansli skall finnas en sek
reterare och en kanslist, vilka båda åtnjuter 
grundlön. Därtill kan finnas en notarie, en 
bibliotekarie samt nödigt antal stenografer 
och maskinskrivare. 

utskott; 
2) att föreslå beloppet av de arvoden och 

Ifall kanslikommissionen anser det lämp
ligt kan samma person inneha två eller fle
ra av dessa tjänster. 

Landstingets ekonomiska förvaltning 
handhas av landskapsstyrelsens finansav
delning varvid dock bör iakttagas vad i 5 § 
föreskrivits om kanslikommissionens ålig-

ganden. 
Yppas behov av flera tjänstemän, bör 

kanslikommissionen framställa förslag här
om hos landstinget. 

7 §. 

Landstingets sekreterare utses av lands
tinget, sedan kanslikommissionen ledigan
slagit tjänsten och avgivit utlåtande om sö
kandena. Finnes flera sökande till tjänsten, 
besättes den med iakttagande av vad i 55 § 

stadgas om val. 
Är sekreterartjänsten vid landstinget le

dig eller tjänstens innehavare förhindrad 
att fullgöra sina åligganden, skall talman
nen eller ålderstalmannen kalla notarien el
ler annan lämplig person att handha sekre
terarens åligganden, intill dess tjänsten bli
vit besatt eller hindret upphört. 

8 §. 

Sekreteraren är chef för landstingets 
kansli. Sekreteraren åligger vidare att vara 
sekreterare för talmanskonferensen, kansli
kommissionen, självstyrelsepolitiska nämn
den, finansutskottet, justeringsutskottet 
samt justeringsmännen. Sekreteraren kan 
även åläggas att på tjänstens vägnar fullgöra 
andra uppdrag enligt instruktion som fast
ställts av landstinget på talmanskonferen-

sens förslag. 

den ersättning för resekostnader som enligt 
12 § landstingsordningen tillkommer lands
tingsman, ledamöternas i landskapsstyrel
sen arvoden och resekostnader samt tal
mannens arvode och den ersättning för rep
resentationskostnader, som bör anses till
komma honom; 

3) att föreslå huruvida i 51 § 2 mom. 
landstingsordningen avsett meddelande 
skall hänskjutas till utskott; 

4) att göra de övriga framställningar, vil
ka enligt landstingsordningen eller denna ar
betsordning uppdragits åt talmanskonferen-

sen. 
Vid lika röstetal inom talmanskonferen-

sen avgör talmannens röst. 
10 §. 

Utskottsordförande skall, då talmannen 
finner detta påkallat, lämna talmanskonfe
rensen redogörelse över i vilket skede de till 
utskottet remitterade ärendenas handlägg
ning befinner sig. 

4 kap. 

Självstyre'lsepolitiska nämnden 

11 §. 

I början av arbetsåret besluter landstinget 
hur många ersättare som minst skall utses 
för ledamöterna självstyrelsepolitiska 

nämnden. 
12 §. 

Vid självstyrelsepolitiska nämndens sam
manträden föres kortfattat protokoll, upp
tagande i nämnden framställda yrkanden, 
omröstningsförslag och nämndens beslut. 

Självstyrelsepolitiska nämndens förslag 
och utlåtanden undertecknas på nämndens 
vägnar av ordföranden och kontrasigneras 

av sekreteraren. 

Talmanskonferensens och kanslikommis
sionens beslut delges på sekreterarens för
sorg dem som besluten avser. 

13 §. 

Förslag eller utlåtande från självstyrelse
politiska nämnden till landstinget eller land-
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skapsstyrelsen justeras vid sammanträde 
med de ledamöter, som deltagit i ärendets 
avgörande behandling. 

14 §. 

Ledamot av självstyrelsepolitiska nämn
den har rätt att till förslag eller utlåtande 
foga skriftlig reservation. Reservation bör 
anmälas genast då nämnden fattat sitt be
slut och framläggas senast vid justerings
tillfället. 

15 §. 

Med anledning av redogörelse, som avses 
i 32 § landstingsordningen, skall nämnden 
avge yttrande till landstinget eller landskaps
styrelsen eller endast anteckna redogörel
sen till protokollet. 

Nämnden skall granska landskapsstyrel
sens förvaltningsberättelse och förslag till 
årsstat såvitt dessa berör självstyrelsepoli
tiska frågor samt framställa härav föranlett 
förslag. Sådant förslag skall i plenum om 
möjligt behandlas tillika med vederbörande 
utskottsbetänkande. 

16 §. 

Blir självstyrelsepolitiska nämndens för
slag till uttalande eller åtgärd icke oföränd
rat godkänt av landstinget skall ärendet 
överlämnas till förnyad behandling i nämn
den, varefter det upptages till slutligt avgö
rande i plenum. 

5 kap. 

Utskott och justeringsmän 

17 §. 

Vid urtima landsting besluter landstinget 
på förslag av presidiet, vilka utskott som 
skall tillsättas och hur många ledamöter 
som skall väljas i dem. 

18 §. 

Den som förut blivit vald till ledamot i 
tvenne utskott, är berättigad att avsäga sig 
ledamotskap i ytterligare utskott. På lands
tinget ankommer att pröva, om utskottsle
damot på grund av annat uppgivet hinder 
kan befrias från sådant uppdrag eller från 
annat uppdrag, vartill han utsetts genom 
val av landstinget. 

19 §. 

Varje utskott väljer vid sitt första sam
manträde ordförande och viceordförande. 
Val i utskott verkställes med slutna sedlar, 

om icke utskottets samtliga ledamöter enats 
om annat valsätt. Eljest skall omröstning 
ske öppet genom namnupprop eller på annat 
sätt, som utskottet finner för gott. Faller 
härvid rösterna lika, avgör ordförandens 
röst. 

Om utgången av ordförande- och viceord
förandevalet bör meddelas till talmannen. 

20 §. 

I samråd med talmanskonferensen anta
ger varje utskott en sekreterare såvitt ej 
sekreterarbefattningens handhavande ord
nats på särskilt sätt. 

21 §. 

Sammanträde med utskott äger rum inom 
stängda dörrar. Ersättare kan närvara vid 
sammanträde, även om utskottet eljest är 
fulltaligt. Sådan ersättare får ej deltaga i 
ärendes behandling. 

Utskott kan ge tillkallad sakkunnig rätt 
att deltaga i utskottets överläggningar men 
icke i beslut. 

22 §. 

Har landstinget beslutat, att något utskott 
skall angående visst till beredning i utskot
tet remitterat ärende eller någon del därav 
inhämta utlåtande av annat utskott, skall 
sistnämnda utskott skyndsamt avge sitt utlå
tande. 

Detta skall såvitt möjligt även iakttagas, 
då utskott på eget initiativ anhållit om ut
låtande av annat utskott. 

23 §. 

Betänkande i ärende, som behandlas av 
utskott, skall uppsättas kortfattat. Betän
kandet bör avslutas med klämmar, inne
hållande utskottets förslag. 

Initiativ som berör samma sak kan av 
utskott handläggas i ett sammanhang, var
vid gemensamt betänkande avges om dem. 

I utskottsbetänkande antecknas såsom 
deltagande i ärendets handläggning de leda
möter, vilka tagit del i ärendets avgörande 
behandling. Har utskottsledamot endast del
vis deltagit i den avgörande behandlingen, 
skall detta anges i betänkandet. 

Har utskott utsett annan ledamot än ord
föranden att vid plenum redogöra för betän
kandet, skall även detta anges i betänkandet. 

Vid stora utskottets sammanträden föres 
kortfattat protokoll, upptagande i utskottet 
gjorda framställningar, omröstningsförslag 
och utskottets beslut. 
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24 §. 

Utskottsbetänkande justeras antingen vid 
sammanträde med utskottet eller av jus
teringsmän, som utskottet utsett därtill. 

Utskottsledamot har rätt att till betän
kandet foga skriftlig, av utskottet granskad 
och godkänd reservation, varvid dock ut
skottets granskning endast får utsträcka sig 
till reservationens formella behörighet. Re
servation bör anmälas, då utskottet fattat 
sitt beslut, och föreläggas utskottet till 
granskning senast vid justeringstillfället. 

25 §. 

Betänkande, utlåtande och expedition från 
utskott undertecknas av ordföranden och 
kontrasigneras av sekreteraren. 

26 §. 

Landstingets protokoll justeras av de i 70 § 
landstingsordningen nämnda justeringsmän
nen under ledning av talmannen. 

27 §. 

Justeringsmännen utses andra dagen efter 
landstingets öppnande. 

Justeringsmännen skall fortsätta med sin 
verksamhet, till dess de uppdrag landstinget 
anförtrott dem blivit slutförda. 

6 kap. 

Plenum 

28 §. 

Tillkännagivande om tiden för plenum 
delges landstingsmännen under näst föregå
ende plenum. 

29 §. 

Till varje plenum skall upprättas föredrag
ningslista, som upptager föreliggande ären
den. 

Ärendena upptages på listan i följande 
ordning: 

1) meddelanden; 
2) val; 
3) republikens presidents framställningar; 
4) talmanskonferensens förslag; 
5) utskottsbetänkanden och självstyrelse

politiska nämndens förslag; 
6) landskapsstyrelsens framställningar 

jämte därtill anslutna motioner; 
7) motioner, som icke faller under 6 

punkten; samt 
8) iivriga ärenden. 

Föredragningslista skall före plenum an· 
slås på landstingets anslagstavlor och utde
las till landstingsmännen. 

30 §. 

Plenum börjar med namnupprop. 
Landstingsman, som infinner sig till ple

num efter namnuppropet, skall anmäla sig 
för sekreteraren. 

Är landstingsman förhindrad att närvara 
vid plenum bör han, med angivande av orsa
ken till frånvaron, hos talmannen eller sek
reteraren anhålla om ledighet från lands
tingsarbetet. Anhållan om ledighet, som a~
ser mera än tre arbetsdagar i följd, skall go
ras skriftligen. 

31 §. 

Till landstinget inkomna framställningar 
och motioner skall vid plenum anmälas av 
talmannen såvitt möjligt med angivande av 
dagen då ärendet föredrages för behandling. 

Den i 26 § landstingsordningen nämnda ti
den av fyra dagar skall, då fråga är om 
framställning eller återtagande av framställ
ning, räknas från den dag när framst~ll
ningen eller tillkännagivandet om framstall
ningens återtagande anmäldes i landstinget, 
sagda dag dock ej medräknad. 

32 §. 

önskar landstingsman, att något ärende, 
i vilket landstinget äger besluta och om vars 
anhängiggörande icke är på annat sätt stad
gat, skall upptagas vid plenum, skall han 
därom i god tid hos talmannen göra skrift
lig framställning, vari saken och hans för
slag i korthet anges. Endast i undantags
fall upptages ärende, utan att därom sådan 
skriftlig framställning gjorts. 

33 §. 

Sedan ärende föredragits i landstinget för 
behandling är landstingsman berättigad att 
anhålla om ordet genom handuppräckning 
eller på annat iakttagbart sätt. 

Då ordet ges, skall utöver vad i 45 § 1 
mom. landstingsordningen är stadgat, iakt
tagas följande: 

Anhåller flera samtidigt om ordet, äger 
talmannen bestämma, i vilken ordning en
var av dem skall erhålla detsamma. Dock 
äger utskottsordförande eller annan enligt 
23 § 4 mom. utsedd företrädare för utskott 
rätt att framom andra landstingsmän er
hålla ordet då utskottsbetänkande första 
gången behandlas. Då motion föredrages 

År 1972. Nr 19. 89 

för remiss kan motionens första underteck
nare ges ordet framom annan anmäld ta
lare. 

Om landstingsman eller ledamot av land
skapsstyrelsen under annans anförande eller 
omedelbart efter dess slut begär ordet för 
replik, kan talmannen enligt prövning ge 
denne ordet före tidigare anmälda talare. 
Replik får räcka högst två minuter och in
nehålla endast förklaringar och rättelser 
med anledning av det andra anförandet eller 
bemötande av däri gjort påstående. Varje ta
lare får högst två repliker på samma huvud
anförande. I övrigt kan replik i anledning 
av replik icke beviljas annan än den som 
hållit huvudanförandet. 

Ledamot av landskapsstyrelsen kan av tal
mannen ges ordet framom andra talare för 
att besvara av landstingsman framställd 
fråga. 

34 §. 

Den som yttrar sig skall tala stående från 
talarstolen. Den som gör endast ett kortfat
tat uttalande kan dock göra det från sin 
plats. Talmannen kan uppmana talare att 
oberoende av andragandets längd framföra 
detta från talarstolen. 

35 §. 

Varje talare bör noga hålla sig till den 
sak, som behandlas. Avviker han därifrån, 
skall talmannen uppmana honom att hålla 
sig till saken. Åtlyder talaren icke uppma
ningen, kan talmannen fråntaga honom or
det. 

36 §. 

Störande yttringar av bifall eller ogillan
de är icke tillåtna vid landstingets plenum. 

37 §. 

Begäres bordläggning enligt 52 § lands
tingsordningen, skall ärendets sakliga be
handling avbrytas och ärendet bordläggas 
till plenum, som landstinget bestämmer. 

Begäres i annat fall bordläggning eller 
framställes något sådant förslag, vars god
kännande skulle avbryta den sakliga be
handlingen av ärendet, och har sådant för
slag vunnit understöd, skall följande talare 
på uppmaning av talmannen inskränka sina 
uttalanden till detta förslag och beslut där
om fattas, innan vidare överläggning i själva 
ärendet tillåtes. 

38 §. 

Skriftligt svar på i 48 § 1 mom. lands-

tingsordningen avsett spörsmål skall utdelas 
på landstingsmännens bord samt föredra
gas för bordläggning till ett plenum som 
hålles tidigast därpåföljande dag. 

Göres i anledning av svaret förslag om 
hemställan till landskapsstyrelsen skall den 
avgörande behandlingen härav bordläggas 
till plenum följande dag om annan senare tid 
icke utsättes. Sådant förslag skall om möjligt 
på förslagsställarens försorg utdelas mång
faldigat i anslutning till det plenum, där 
förslaget väcks. 

39 §. 

I 48 § 2 mom. landstingsordningen avsedd 
enkel fråga skall muntligen uppläsas av 
landstingsman vid plenum då den besvaras. 
Härefter avger lantrådet eller medlem av 
landskapsstyrelsen svar på frågan. Har sva
ret utdelats i skriftlig form, skall det ändock 
uppläsas inför landstinget. 

Talmannen äger senast vid plenum före
gående dag meddela att enkel fråga skall 
besvaras. 

40 §. 

Innan detaljbehandling av ärende äger 
rum, skall landstingsmännen beredas till
fälle att i allmän diskussion uttala sig om 
ärendet i dess helhet och framföra motiv för 
ändringar i det förslag, som ligger till grund 
för behandlingen. 

Vid detaljbehandlingen skall förslaget, 
uppdelat på lämpligt sätt, föreläggas för 
godkännande. Göres icke ändringsförslag 
har landstinget omfattat förslaget i den före
liggande lydelsen. Yrkande på annat beslut 
skall vid detaljbehandlingen framställas utan 
motivering i sak. 

Under den allmänna diskussionen kan 
framföras yrkande, att till grund för be
handlingen skall läggas annat förslag som 
tidigare legat till grund för behandling av 
ärendet. Vinner yrkandet understöd skall 
landstinget fatta beslut härom och därefter 
fortsätta den allmänna diskussionen. 

Framställning från republikens president 
rörande i självstyrelselagen förutsatt bifall 
till lag, som antagits av riksdagen, skall i 
landstingets plenum undergå tre behand
lingar. 

41 §. 

Sedan tredje behandlingen av ett lagför
slag är avslutad, fattas beslut om motive
ringen och till ärendet anslutna hemställ
ningsklämmar. Besluter landstinget ändra 
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eller komplettera motivering som tidigare 
anförts i handlingarna, skall härom anteck
nas i protokollet och protokollsutdrag bi
läggas de handlingar, som i ärendet till
ställes republikens president, landskapssty
relsen och övriga myndigheter. 

Vid omröstning efter namnupprop ropas 
först talmannen upp och därefter de övriga 
landstingsmännen i alfabetisk ordning. 

Förslag till hemställningskläm, som väckts 
i plenum i samband med lagstiftningsären
de och om vilket utlåtande av utskott ej 
föreligger eller vartill förslag icke ingår i 
någon till betänkande i ärendet fogad reser
vation, skall, där landstinget icke omedel
bart förkastar detsamma, bordläggas till 
följande plenum för att vid detta oföränd
rat antagas eller avböjas. 

42 §. 

Vill landstingsman innan beslut fattas 
framställa förslag, vars lydelse icke framgår 
av handlingarna i ärendet, skall förslaget 
skriftligen överlämnas till talmannen och 
om möjligt utdelas till de övriga landstings
männen innan omröstning verkställes. 

Om förslag, som ej vunnit understöd får 
icke omröstning äga rum. 

43 §. 

Omröstning vid plenum förrättas genom 
uppstigning eller såsom öppen omröstning, 
antingen efter namnupprop eller med om
röstningsapparat. Landstingsman kan rösta 
"ja" eller "nej" eller avstå från att rösta. 

Vid omröstning genom uppstigning upp
manar talmannen först de landstingsmän 
som röstar 'ja" att resa sig. Har icke fler
talet närvarande landstingsmän röstat "ja" 
uppmanar talmannen dem som röstar "nej" 
att resa sig. Talmannen avger sin röst munt
ligt omedelbart sedan han anmodat de rös
tande att resa sig. Talmannen konstaterar 
härefter huruvida majoritet för "ja" eller 
"nej" föreligger. 

Har genom uppstigning verkställd om-
röstning enligt talmannens uppfattning icke 
givit tydligt svar verkställes öppen omröst
ning. Dylik omröstning skall även verkstäl
las då två landstingsmän så yrkar. Talman
nen kan förordna att öppen omröstning ge
nast skall förrättas. 

44 §. 

45 §. 

Finns flera förslag till beslut redogör tal
mannen för dem och föreslår i vilken ord
ning de skall behandlas. Förslag ställes mot 
varandra endast till de delar de är ofören-

liga. 
Föreligger flera än två oförenliga förslag 

till beslut skall såvitt möjligt först upptagas 
till omröstning de två förslag vilka mest 
avviker från det förslag som ligger till grund 
för behandlingen. Det därvid vinnande för
slaget ställes därefter mot det kvarvarande 
förslag, som mest avviker från det förslag 
som ligger till grund för behandlingen. Här
efter fortsättes på samma sätt intill dess 
ett enda motförslag till det förslag som lig
ger till grund för behandlingen erhålles. 

Förslag vilket avser totalt förkastande av 
det förslag som ligger till grund för behand
lingen, skall dock sist upptagas till omröst
ning mot det förslag, som segrat bland de 
övriga förslagen. 

Omröstningsförslag skall ställas så, att 
svaret "ja" avges för det förslag som ligger 
till grund för behandlingen. 

46 §. 

Varje talares yttrande överlämnas i ma
skinskrift till honom för att granskas. Gör 
han rättelse däri, skall den antecknas i det
ta maskinskrivna exemplar. Han skall även 
teckna sitt namn på yttrandet till bevis för 
att han godkänt detta samt utan dröjsmål 
återställa detsamma till stenografen. Däref
ter bör yttrandena hållas tillgängliga för all
mänheten i landstingets kansli. 

Har talare ändrat sitt yttrande i sak och 
i synnerhet där ändring rör sådant, som bli
vit motsagt eller varom annan talare förenat 
sig, bör stenografen uppmärksamgöra juste
ringsmännen på detta. Kan ej ändringen 
godkännas, bör justeringsmännen anmäla 
därom till landstinget. 

47 §. 

Vid omröstning efter namnupprop skall 
talmannen anmoda två landstingsmän att 
taga plats vid talmannens bord och biträda 
honom med att uträkna omröstningsresul-

I det fall, som avses i 28 § landstingsord
ningen, fortsättes ärendets behandling, där 
det lämnats vid föregående landsting. 

Har sådant utskott, till vars beredning 
ärendet vid föregående landsting remitte
rats, icke tillsatts vid det landsting, där 
ärendets behandling skall fortsättas, bestäm-

tatet. 
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mer landstinget på talmanskonferensens för
slag, i vilket utskott ärendet skall beredas. 

48 §. 

Anser talmannen något ärende vara av 
den beskaffenhet, att det icke bör behand
las vid offentligt plenum, eller har tio 
landstingsmän anhållit att något ärende 
skall behandlas vid icke offentligt plenum, 
skall talmannen låta utrymma åhörarplat
serna varefter landstinget avgör, om ärendet 
skall behandlas vid offentligt plenum eller 
ej. 

Fattar landstinget beslut om att ärendet 
skall behandlas vid icke offentligt plenum, 
skall behandlingen avbrytas och talmannen 
utsätta tid för det icke offentliga plenum. 
Föredragningslista för sådant plenum skall 
ej anslås. 

49 §. 

Vid plenum för landstingets sekreterare 
eller notarie protokoll. Detta skall återge 
behandlade ärenden, talmannens uttalanden 
och omröstningsförslag, namnen på dem 
som yttrat sig, framställda yrkanden ut
gången av omröstning och val samt l~nds
tingets beslut. 

7 kap. 

Val i landstinget 

50 §. 

Val, som verkställes av landstinget, förrät
tas under ledning av talmannen. Två av tal
mannen utsedda landstingsmän skall jämte 
sekreteraren biträda vid granskning och 
räkning av valsedlarna samt fastställande 
av valresultatet. 

51 §. 

Vid val tillåtes ej diskussion om annat än 
kandidaternas valbarhet och valets laglighet 
i övrigt. Allmän diskussion är dock tillåten 
då sådan befattning skall besättas, som va
rit anslagen ledig att sökas. 

52 §. 

Val sker med slutna sedlar, vilka avlämnas 
efter upprop. Talmannen skall omedelbart 
därförinnan visa de närvarande att valur
nan är tom. 

53 §. 

Sedan röstning ägt rum räknas omedel
bart de avgivna valsedlarna. Likaså anteck
nas antalet landstingsmän som vid uppropet 
har utövat sin rösträtt. 

Talmannen öppnar härefter valsedlarna 
granskar deras giltighet och anger vilke~ 
kandidat envar röst tillfaller. Samtidigt 
grupperas valsedlarna efter de angivna kan
didaterna. Ogiltiga valsedlar hänföres till en 
särskild grupp. 

Förklarar talmannen att valsedel är ogil
tig, skall orsaken härtill omedelbart medde
las landstinget. 

54 §. 

Valsedel är ogiltig: 
1) om i valsedeln utmärkts flera än en 

kandidat; 
2) om kandidat betecknats så, att det ej 

tydligt framgår vilken person som avses; 
3) om valsedel försetts med särskilt kän

netecken eller däri gjorts annan obehörig 
anteckning; samt 

4) om annan än för valet avsedd valsedel 
kommit till användning. 

55 §. 

Val, där en enda person skall utses, sker 
sålunda, att envar röstande på en blank 
valsedel antecknar sin kandidat, och den för
klaras vald som erhållit mer än hälften av 
de avgivna rösterna. Uppnås icke sådan 
röstövervikt, förrättas nytt val. Får ej hel
ler då någon mer än hälften av de avgivna 
rösterna, förrättas ett tredje val mellan de 
två som vid den andra omröstningen upp
nått de högsta röstetalen. Vid tredje om
röstningen förklaras den vald som erhållit 
de flesta rösterna. Uppkommer lika röste
tal i andra eller tredje omröstningen, avgö
res företrädet genom lottning. 

Skall en enda person jämte ersättare för 
honom utses, förrättas valet av vardera 
skilt för sig såsom i 1 mom. är sagt. 

56 §. 

Vid arbetsårets andra plenum skall tal
mannen meddela tiden för val av lands
tingets utskott, självstyrelsepolitiska nämn
den, justeringsmännen, medlemmar i kansli
kommissionen och representant i Nordiska 
rådet. 

Tidpunkten för övriga val framställes av 
talmanskonferensen, och därom skall om 
möjligt meddelas senast två dagar före va
let. 

På förslag av talmanskonferensen kan 
landstinget besluta att framskjuta tidpunk
ten för redan utlyst val, såframt detta icke 
strider mot landstingsordningen. 
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57 §. 

För vart och ett av landstingets utskott 
samt för justeringsmännen skall utses minst 
två ersättare. I stora utskottet tillsättes 
dock minst fyra ersättare. På förslag av 
presidiet kan landstinget för visst val be
sluta om annat minimiantal. 

58 §. 

Då två eller flera personer skall utses 
samtidigt, förrättas proportionella val med 
kandidatlistor såsom i 59-68 §§ stadgas. 

59 §. 

Kandidatlista skall uppgöras skriftligt 
och upptaga högst lika många kandidater, 
som vid valet skall väljas personer, inberäk
nat minimiantalet ersättare. På listan skall 
överst anges vilket val den avser, och där
under skall kandidaternas namn i bestämd 
ordningsföljd vara så utskrivna, att oklar
het om vem som avses ej kan uppstå. Lis
tan skall vara dagtecknad och undertecknad 
av minst så många landstingsmän, som den 
upptar kandidater, samt innehålla fullmakt 
för någon av dessa landstingsmän att så
som ombudsman inlämna listan ävensom att 
vidtaga de i 60 § nämnda ändringarna. 

På kandidatlista vid val, där personlig er
sättare för envar av de valda även utses, 
skall kandidaterna upptagas parvis, varvid 
den först nämnda anses uppställd såsom 
ordinarie kandidat och den senare såsom 
personlig ersättare för honom. 

Om vid valet erfordras kandidaternas 
skriftliga samtycke, skall detta åtfölja kan
didatlistan. 

Samma person får ej underteckna flera 
än en kandidatlista. Har så skett skall tal
mannen avlägsna hans underskrift från 
samtliga kandidatlistor i valet. 

Kandidat får icke underteckna lista där 
han själv är uppställd. 

60 §. 

Kandidatlistorna skall inlämnas till lands
tingets kansli senast klockan 15.00 dagen 
före valet. Lista, som härvid befinnes for
mellt bristfällig, får av ombudsmannen rät
tas och ånyo inlämnas före klockan 16.00, 
dock icke i det fall att erforderligt antal 
landstingsmän icke undertecknat listan. Lis
torna skall i kansliet vara tillgängliga för 
landstingsmännen till klockan 17 .00 samma 
dag. 

Kandidatlista som ingivits sentida lämnas 

utan avseende. Talmannen avgör huruvida 
inlämnad lista kan godkännas. Före valet 
skall talmannen delge landstinget orsaken 
till att kandidatlista ej godkänts. 

Den som är uppställd såsom kandidat på 
olika listor, äger rätt att få sitt namn av
lägsnat från alla listor utom en, såframt an
mälan härom göres i kansliet senast kloc
kan 16.00 dagen före valet. 

Är samma person uppställd såsom kandi
dat på olika listor, har de som undertecknat 
en sådan lista rätt att stryka hans namn 
från sin lista och införa nytt namn i stället. 
Nytt namn kan även införas i stället för 
kandidat, som fått sitt namn avlägsnat en
ligt 3 mom. Anmälan om nämnda åtgärder 
bör av ombudsmannen göras i kansliet före 
klockan 09.00 på valdagen. Beträffande per
sonlig ersättare gäller dessutom vad i 6 
mom. är stadgat. 

Vad i 3 och 4 mom. är stadgat gäller icke 
vid val där kandidaternas skriftliga sam
tycke erfordras. Den som för sådant val 
samtyckt till att vara kandidat på två eller 
flera listor, skall av talmannen avlägsnas 
från samtliga kandidatlistor. 

Finner talmannen i annat än i 5 mom. av
sett fall, att kandidat ännu klockan 09.00 på 
valdagen förekommer på flera än en kan
didatlista, äger han ofördröjligen genom 
lottning avlägsna hans namn från alla listor 
utom en. 

Ombudsman kan, om personlig ersättare 
sålunda strukits, införa ny ersättare före 
klockan 10.00 på valdagen. 

Har ordinarie kandidat blivit struken, 
skall talmannen från listan utstryka även 
hans personliga ersättare. 

61 §. 

Kandidatlista får senast klockan 10.00 på 
valdagen återkallas skriftligt av samma 
landstingsmän som undertecknat listan. 

62 §. 

Föreligger två eller flera godkända kandi
datlistor klockan 10.00 på valdagen, skall de 
uppställda kandidaterna sammanställas i en 
valsedel, varvid de olika listorna avgränsas 
och förses med ordningsnummer samt en 
ruta tecknas framför varje ordinarie kandi
dats namn. Denna valsedel mångfaldigas 
och skall användas vid valet. 

63 §. 

Vid valet skall den röstande med ett kryss 
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i rutan framför namnet utmärka den kan
didat, åt vilken han ger sin röst. 

64 §. 

Vid rösträkningen förfares på följande 
sätt: 

1) envar ordinarie kandidats röstetal be
stämmes genom sammanräkning av de god
kända valsedlar, på vilka hans namn blivit 
för kryssat; 

2) varje kandidatlistas röstetal bestäm
mes genom sammanräkning av röstetalen 
för listans alla kandidater. 

65 §. 

Vid fastställandet av valresultatet förfa
res på följande sätt: 

1) kandidaterna på samma kandidatlista 
upptecknas i ordningsföljd efter fallande 
röstetal, varpå dem tilldelas jämförelsetal 
sålunda, att den första kandidaten till jäm
förelsetal erhåller listans hela röstetal, den 
andra hälften, den tredje tredjedelen, den 
fjärde fjärdedelen och så vidare; 

2) alla kandidaters namn upptecknas 
ånyo i ordningsföljd enligt storleken av de
ras jämförelsetal så, att vid varje kandidats 
namn antecknas jämförelsetalet. 

Sedan samtliga kandidater sålunda ord
nats efter avtagande jämförelsetal förklarar 
talmannen de främsta kandidaterna valda 
till det antal, som är bestämt för valet. 

66 §. 

Vid lika röstetal eller jämförelsetal avgör 
lotten. 

67 §. 

Personlig ersättare för vald, blir den som 
på kandidatlistan upptagits i par med den 
valde. 

Då personliga ersättare icke är föreskriv
na, bestämmes ersättare för den valde så
lunda att därtill främst utses den efter de 
valda närmast följande kandidaten på den 
kandidatlista från vilken han blivit vald. 

Om minimiantalet ersättare icke uppnås 
enligt 2 mom., utses ytterligare erforderliga 
ersättare sålunda, att företräde ges den som 
har högsta jämförelsetalet bland de kandi
dater, vilka icke tidigare förklarats valda 
eller utsetts till ersättare. 

Har någon av de valda avgått, skall en
ligt 1 eller 2 mom. utsedd ersättare träda i 
hans ställe. Saknas sådan ersättare, skall 
fyllnadsval förrättas. 

Vid tillfälligt förfall för ordinarie medlem 
ankommer på denne att kalla ersättare i 
sitt ställe, varvid i främsta rummet bör kal
las personlig ersättare eller ersättare som 
är utsedd från samma lista. Kan icke ordi
narie medlem inkalla ersättare, ankommer 
detta på ordföranden. 

Utan hinder av föreskrifterna i denna pa
ragraf skall gälla vad om ersättare är sär
skilt stadgat. 

68 §. 

Har endast en kandidatlista blivit för va
let godkänd, verkställes icke särskild valför
rättning, utan förklarar talmannen för valda 
så många kandidater, räknat från listans 
början, som vid valet skall utses ordinarie 
medlemmar. De övriga på listan förklaras 
valda till ersättare. 

8 kap. 

Särskilda stadganden 

69 §. 

På landstingets presidium ankommer att, 
om så finnes oundgängligt, sammankalla 
landstinget till plenum under tid då lands
tinget eljest icke sammanträder. 

70 §. 

På landstingets sekreterare ankommer att 
efter landstingets avslutning utanordna de 
kostnader för landstinget, som skall bestri
das efter avslutningen. 

71 §. 

Förlorar landstingsman sin valbarhet el
ler avgår han på grund av laga eller av 
landstinget godkänt skäl eller förklaras han 
ha förverkat sitt uppdrag, så ock då med
delande om landstingsmans frånfälle gjorts 
hos landstinget, äger landstingets sekretera
re ofördröjligen meddela härom till central
nämnden för landstingsval. 

72 §. 

Landstingsman, som på grund av sjuk
dom eller annat laga förfall är förhindrad 
deltaga i landstingsarbetet, skall under tiden 
för förfallet icke gå förlustig sitt arvode. 

Har landstingsman av annan orsak be
viljats ledighet från landstingsgöromål för 
längre tid än tre arbetsdagar i följd, avgör 
landstinget på talmanskonferensens förslag 
om arvode skall utgå för den överstigande 
tiden. 
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73 §. 

I plenisalen finns särskilda platser för 
åhörare. Åhörarna bör noga följa gällande 
stadganden för upprätthållande av ordning 
och de föreskrifter kanslikommissionen kan 
påbjuda. Sådana föreskrifter bör vara an
slagna på lämpliga ställen. 

Den som uppträder störande kan genast 
avvisas. Om oordning uppstår bland åhörar
na, äger talmannen avvisa samtliga åhörare. 

74 §. 

Avvikelse från bestämmelserna i denna 
arbetsordning kan företagas genom av 
landstinget i varje enskilt fall fattat enhäl
ligt beslut. 

önskar landstingsman taga initiativ till 
ändring av arbetsordningen, skall därom gö
ras skriftlig framställning till landstinget. 
över förslaget inbegär landstinget talmans
konferensens utlåtande. 

Blir av talmanskonferensen framställt för-

Mariehamn, den 11 april 1972. 

slag till ny arbetsordning eller till ändring 
av denna arbetsordning icke oförändrat god· 
känt av landstinget, skall ärendet överläm 
nas till förnyad beredning i talmanskonfe
rensen, varefter det upptages till slutligt av· 
görande i plenum. 

75 §. 

Denna arbetsordning träder omedelbart i 
kraft och genom densamma upphäves ar
betsordningen för Ålands landsting av den 
19 mars 1952 (8/52) jämte senare företagna 
ändringar i densamma samt landstingets be· 
slut av den 7 december 1961 om antagande 
av bestämelser om val inom landstinget en· 
ligt proportionellt valsätt (5/63). 

Vad i denna arbetsordning är stadgat om 
sekreterarens ställning och arbetsuppgifter 
träder i kraft den 1 februari 1973. Intill dess 
skall den tidigare gällande arbetsordningens 
bestämmelser tillämpas beträffande sekre· 
teraren. 

På landstingets vägnar: 

Folke Woivalin 
vicetalman. 

ALARIK HÄGGBLOM 
talman. 

Olof Jansson 
vicetalman. 
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ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 
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Innehåll: Nr 20. Ålands landskapsstyrelses beslut om ändring av landskapsstyrelsens 
beslut den 4 februari 1969 angående grunderna för landskapsbidrag för skol
tandläkares avlöning. 

Nr 20. 

ALANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT 

om ändring av la~dskapsstyrelsens beslut den 4 februari 1969 angående grunderna 
for landskapsbidrag för skoltandläkares avlöning. 

Utfärdat i Mariehamn den 6 april 1972. 

Landskapsstyrelsen har med stöd av stad
gandena i 6 § landskapslagen 20 juli 1960 
om tandvård vid folkskolorna beslutat att 
2 § landskapsstyrelsens beslut den 4 feb
ruari 1969 (7/69) angående grunderna för 
landskapsbidrag för skoltandläkares avlö
ning, sådan paragrafen lyder i landskaps
styrelsens beslut den 4 februari 1969, skall 
erhålla följande ändrade lydelse: 

2 §. 

Följande taxa gäller från och med den 1 
januari 1971. 

1. Undersökning per elev 
2. Plombering: 

a) permanent fyllning på en yta 
b) hörn .............. . 
c) sadel eller krona ..... . 
d) isolering ..................... . 
e) pensling och sli!Jning per besök 

3. Pulpa- och rotbehandling: 
a) pulpaöverkappning: 

indirekt . . . . . . . . . . ........ . 
direkt ......................... . 

b) partiellt avlägsnande av pulpa 
och amputationspasta ....... . 

c) avlägsnande av pulpa från tand 
med en rotkanal och rotfyllning 

Mark 

2,30 

9,20 
12,25 
15,30 
1,95 
6,15 

3,-
6,15 

12,75 

17,90 

d) avlägsnande av pulpa från tand 
med flere rotkanaler och rotfyll-

Mark 

ning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,65 
e) gangränbehandling av perma

nenttand och rotfyllning . . . . . . . . 31,25 
g) öppnande av abscess, öppnande 

av gangrän tand, stillande av 
blödning eller annan motsvaran-
de åtgärd av förstahjälpsnatur . 6,15 

Beloppen i punkterna b, c och d 
innefatta eventuell cauterisation av 
pulpa och förnyad cauterisation. 

4. Extrahering: 

a) mjölktand utan bedövning ... 
b) permanenttand utan bedövning . 
c) tillskott för varje följande per

manenttand, som avlägsnas vid 
samma behandling ........... . 

d) bedövning per besök ......... . 
e) operativt avlägsnande av icke 

frambruten tand 
f) frenulumoperation eller friläg-

gande av tand ................ . 

5. Tandköttsbehandling och avlägsnan-
de av tandsten ............... . 

6. Röntgenundersökning: 
a) första bild 
b) varje följande bild 

2,30 
6,15 

2,30 
3,05 

46,45 

30,30 

6,15 

6,15 
2,55 


