
LAND5KAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till 

1) la.ndskapslag angående ändring av 2 § land

skapsiagen om ärendenas handHi.ggning i 1and

skapsstyre1sen och 

2) landskapslag angående ändring av 15 och 

25 §§ landskapslagen om Ålands landskapssty

relse. 

Av bestämmelserna i l § !andskapslagen om Ålands landskapsstyrelse (42/71), nedan 

kaJJad landskapsstyrelselagen~ följer att landskapsstyrelsen består av ett lantråd och sex 

ledamöter. Enligt skall för var je ledamot finnas en personlig suppleant och 

dessutom en av ledamöterna utses till vice.lantråd som vid förfall för lantrådet 

skall f uHgöra lantrådets åligganden. 

Lantrådet1 som till skillnad från ledamöterna är en t,iänsteman, kallas enligt 4 § 

landskapsstyre!selagen tiH sitt ämbete och kvarstår i ämbetet så länge han åtnjuter 

.iandstingets förtroende, dock längst till dess han uppnått den ålder vid vilken han är 

sky !dig att avgå. Ledamöterna utses för två l sänder och valet förrättas 

enligt bestämmelserna i 59-68 §§ arbetsordningen för Ålands landsting (19/72). Efter

som är ett s.k. proportioneHt val kommer landskapsstyrelsens sammansättning i 

huvudsak att motsvara fraktionernas styrkeförhållande i landstinget, om inte någon 

fraktion avstår från att utnyttja sin möjlighet att tU1sätta ledamöter eller saknar ett 

tillräddigt antal röster för att kunna til tsätta en ledamot. 

Lantrådet är ordförande vid Iandskapsstyrelsens sammanträden. Om lantrådet är 

förhindrad att delta i sammanträde förs ordet av vicelantrådet eller, om också 

vicelantrådet är förhindrad att delta, av den tHl åren äldsta ledamoten. Bestämmelser

na härom finns i 15 § 1 mom. la.ndskapsstyrelselagen. Enligt paragrafens 2 mom. är 

Jandskapsstyrelsen beslutför när fem medlemmar deltar i sammanträde. 

Landskapstyrel.selagen innehåller endast få bestämmelser orn handläggningen av 

ärenden 1 landskapsstyrelsen" Bestämmelserna därom ingår i en särskild lag, landskaps-

om ärendenas handläggning i 1andskapsstyre1sen (58/7 5)9 nedan kallad handlägg

nlngslagen, Av 6 § 2 mom. handläggningslagen följer bl.a. att ordföranden vid 

1andskapsstyre1sens sammanträden tillkommer uts!agsröst, förutom vid val då lotten 

avgör. 

Regeln om att ordföranden vid landskapsstyrelsens sammanträden til!kommer 

utslagsröst är nödvändig för att beslut, utan att tlllgripa lottning, skall kunna fattas i 

alla de situationer när ett jämnt antal medlemmar deltar i en omröstning. När annan än 
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lantrådet för ordet vid landskapsstyrelsens sammanträde medför regeln dock även att 

styrkeförhåUandet mellan den fraktion ordföranden tillhör och övriga fra.ktloner rubbas. 

Ändringen av styrkeförhållandet framträder särskilt väl när vicelantrådet, som kan 

förutsättas företräda viss fraktion, för ordet vid förhinder för lantrådet, som med 

nuvarande valsystem inte kan förutsättas företräda viss fraktion. Att så sker är en följd 

av att vicelantrådet enligt 2 § 2 mom. handläggningslagen skall kalla in sin personliga 

ersättare, en ersättare som i allmänhet även kan antas företräda samma fraktion som 

vicelantrådet. Den fraktion vicelantrådet tillhör kan alltså som en följd av lantrådets 

frånvaro få både en extra röst och utslagsröst. 

Med nuvarande systern för val av 1andskapsstyre1se är det inte möjligt att helt 

undvika att styrkeförhåHandet mellan fraktionerna ändras när annan än lantrådet för 

ordet. Att så väl extraröst som utslagsröst erhålls kan däremot undvikas om vicelantrå

dets ersättare inte kallas in när vicelantrådet fu!Igör lantrådets åligganden. Såsom 

tidigare framhå!lits ska!! dock vicelantrådets ers~i ttare kallas in enligt 2 § 2 morn. 

hJndläggningslagen. 

att fä till stånd regler som bättre än för närvarande återspeglar den 

parlamentariska balansen i Iandskapsstyrelsens sammansättning föreslås handläggnings

lagen ändrad så att vicelantrådets ersättare inte ska11 kallas in när vicelantrådet fullgör 

lantrådets åligganden. Ändringen~ som är en återgång till de principer som var gällande 

före ikraftträdandet av handläggningslagen9 innebär att fler än sex medlemmar inte 

deltar i landskapsstyre!sens sammanträde när lantrådet är frånvarande. På grund härav 

är det även nödvändigt att ändra beslutförhetskravet i 15 § 2 morn. landskapsstyrelse

lagen från fem till fyra medlemmar i de fall dJ. !antr<ldet är frånvarande. 

Utöver ovan angivna ändringar föreslås 25 § landskapsstyrelselagen ändrad. Orsa

ken tiH ändringen är att den bestämmelse till vilken i den gällande lagen hänvisas 

rörande tidpunkten för avgivandet av landskapsstyrelsens berättelse har upphävts och 

att motsvarande bestämmelser numera ingår i 1andskapslagen om Jandskapsrevisionen 

(43/78). 

Ändringarna av Iandskapsstyre.lselagen kräver landstinget den behandlingsordning 

som § landstlngsordningen, 

Med hänvisning tiH det anförda föreläggs Landstinget till antagande 
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Landskap slag 

angående ändring av 2 § landskapslagen om ärendenas handläggning i landskapssty

relsen 

I enlighet med landstingets beslut ändras 2 § 2 rnom. landskapslagen den 26 

november 197 5 om ärendenas handläggning i landskapsstyrelsen (58/7 5) som följer: 

2 § 

Är lantrådet förhindrad att delta l sammanträde skall han därom underrätta den 

som vid förhinder för honom skall föra ordet vid !andskapsstyrelsens sammanträde. 

Denna lag tillämpas första gången vid det val av ledamöter av landskapsstyrelsen 

som skall förrättas för åren 1988-1990. 

Landskapslag 

angående ändring av 15 och 25 §§ landskapslagen orn Ålands landskapsstyrelse 

I enlighet med landstingets bes1ut9 tillkommet i den ordning 55 § landstingsord

ningen föreskriver, ändras 15 § 2 mom. och 25 § !andskapslagen den 5 november 1971 

om Ålands landskapsstyrelse (42/71), av dessa lagrum 15 § 2 mom. sådant det lyder i 

landskapslagen den 26 november 197 5 (59 /7 5) och 25 § sådan den lyder i landskapslagen 

den 17 mars 1978 (12/78), som följer: 

15 § 

Landskapsstyrelsen är beslutför då fem medlemmar är närvarande. Om lantrådet är 

förhindrad att delta i avgörandet får dock beslut fattas när fyra medlemmar är 

närvarande. 
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25 § 

Landskapsstyrelsen skall årligen till landstinget avge en berättelse över landskapets 

förvaltning och ekonomiska tillstånd. Däri skall även ingå uppgifter om hur landstingets 

beslut verkställts under berättelseå.ret. 

Berättelsen skall överlämnas tHl landstinget senast en månad före den tidpunkt då 

landskapsrevisorernas berättelse senast skall avges enligt 9 § landskapslagen om 

landskapsrevisionen (43/78). 

Denna !ag träder i kraft den l januari 1988. Bestämmelserna i 25 § skall dock 

tiUämpas redan vid avgivandet av landskapsstyre1sens berättelse för år 1986. 

Mar iehamn den 18 november 1986 

Lantråd Folke Woivalin 

T .f. lagberedningschef Lars Karlsson 


