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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y r e 1 -

m 15 /1965. s e s framställnio.g till Åland s landsting med 

förslag till landskapslag angående ändring av 

landstingsordningen för landskapet Åland. 

I framställning m 3/1965 med förslag till landskapslag om landstings

val och kommunalval har landskapsstyrelsen föreslagit, att mandattiden 

för landstingsman skall förlängas till fyra år på i framställningen an

förda grunder. Ifrågavarande framställning påkallar, om den omfattas 

av landstinget, en ändring av landstingsordningen, där i 2 § stadgas 

om nu gällande tre års mandattid. 

Vid 11ndstingets vårsession år 1964 inlämnade landstingsman Valter 

Nordas m.fl. en hemställningsmotion (m 3/1964) om vissa lagändringar 

i landstingsordningen och landskapslagen om landskapsförvaltningen. I 

motionen föreBlås, utöver den ändring om mandattiden, som redan berörts, 

ändring . beträffande tidpunkten för landstingsmännens tillträde till upp

draget, beträffande valet av landskapsstyrelse och beträffande 11nds

tingets sessions tid. Landskapsstyre lsen föreslår med anledning härav-, 

att landstingsmännen skulle tillträda uppdraget den 1 november valå ret, il 
vilket anses ändamålsenligt då valresultatet enlig t f örs lag et till val

lag blir klart inom september månad. 

I sitt utlåtande över ovannämnda motion framhåller lagutskottet 

(bet.5/1964) att förlängning av sessionstiden v ari t påkallad å ren 

1954-1963 varje år utom år 1958. Den största förlängningen inträffade 

år 1955 (12 dagar) men i övrigt har förlängningen v a rierat och icke n å 

got år uppgått till mer än 10 dagar. Med hänsyn till detta anser land

skapsstyre ls en, att sessionstiden borde i landstingsordning en förlängas 

till 60 dagar. I regel har behovet av förlängning berott på många och 

omfattande ärenden under höstse s sionen. Denna har därför ofta slutat 
• 

först i mitten av december månad, år 1964 blott någon dag före julafto-

I 1 

nen . För att undvika ett utsträckande av höstsessionen till en s å s en 

tidpunkt och för att möjliggöra en längre arbetsperiod för landskaps

styrelsen mellan höstsessione n och vårsessionen, borde höstsesåonen vid

taga något tidigare. Härvid bör dock beaktas, att för uppgörande av or- · 11 

dinarie budgetförslaget för hestsessionen bör rike ts statsförslag finna s 

tillgängligt åtminstone en må nad innan landskapsstyre lsen behandlar 

landskapets budgetförslag. Landskapsstyrelsen ans er d e t möjli g t att 

tidpunkten för höstsessionens vidtagande bestämmes till den 1 uo~ember. 
På grund av dessa ändringar k a n 2 mom. 16 § utelämnas. 

Näs ta landstingsval 'och kommunal val skulle enlj_ gt landskaps styrelsens 

förslag förrättas hösten 1967. På detta sätt kommer den pågå ende man-
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dattijen att förlängas så, att densamma utgår den 3Uoktober 1967 i 
stället för den 31 december 1966. Också de kommunala mandatt iderna 

måste förlängas och la.ndskapsstyr els en avser att i samband med MdrirtgS'...,. 

förslag i detta avseende också överväga ändring beträffande f ullmäkti.../ 
' / 

ges tillträde till deras uppdrag. Landskapsstyre lsens ledamöt er valdes 
vid höstsessionen 1964 och nästa val skall alltså enligt gällan de lag 
förrättas vid höstsessionen år 1967. På detta sät t kommer utan lag~rtd~' 

ring valet av ledamöterna nästa gång att inträffa vid första sessi öriffi'r 

efter det l:mdstinget smmankommi t i ny sammansättning. Däremot bör and'"*' 

r a ändringar vidtagas i landskapslagen om landskapsförvaltningen, av 

vilka i detta sammanhang må nämnas .stadgandet om o.andattiden (4 §). 

Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt 

förelägga Landstinget till antagande nedanstående 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av landstingsordningen för landskapet Åland. 

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 2 och 16 §§ landstings~ 

ordningen för landskapet Åland, utfärdad den 1 4 mars 1951 (14/51), så-

som följer: 

2 §. 
Ordinarie landsting sval förrättas vart fjärde ä r samtidigt i hela 

l andskapet. 

Landstingsmans uppdrag begynner den 1 november det å r valet verk

ställts samt. ±ortfar under fyra år. 

I 

I 

Har landstinget blivit upplöst och nya val förrättats, skola, såframt 
1 

I 
ej ny upplösnin g av landstinget ägt rum, landstingsmännens uppdrag gäl-

l a för det år, under vilket valet verkställts, samt till och med den 

31 oktober det år , under vilket ordinarie val därnäst verkställas; lik

väl skall, om nyval verkställts samma år som ordinarie val skulle för

rättas, landstingsmännens uppdrag gälla till och med den 31 oktober 

det fjärde året därefter. 

16 §. 

Lagtima landsting sammankommer var je arbetsår den 1 november och Il 

den 1 mars samt jämväl på annan tid, om lands tinget därom beslut er eller i J[ 

dess presidium anser nödigt sammankalla landstinget. 

Landstinget är samlat under sammanlagt högst sextio dagar, utan så Il 

är, att landshövdingen på landstingets framställning förlängt tiden för 

mötet. 

Är nu nämnd eller eljest i denna lag för visst fall bestämd dag helg-

I 

l 1! ' 
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dag, gälle första helgfria dag därefter såsom för sådant fall stadgad. 

Ti enna lag träder ome de lbart i kraft. Ordinari e l andstin gsval skall 

såvitt icke annat följer av 2 § 3 mom., förrättas år 1 967. Därförinnan 

utfärdad lands tingsmannafullmakt skall gälla till dess de_ å r 1967 va l 

da l ands tingsmännens uppdrag vidtager. 

I I , 


