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1 a n d s k a p s s t y-

r e 1 s e s framställning till Ålands
landsting med förslag till landstingsord-

Nr 15/1971.

ning för landskapet Åland.
Då det första landstinget smnlades till plenum den 10 juni 1922,
beslöts att den då gällande riksdagsordningen (1906 års lantdagsordning) i tillärnpligo. delar skulle gälla intill dess av landstinget antagen land stingsordning trätt i kraft. Bland de första frmns tä11·ningar landstinget fick sig förelagda var även regeringens förslag
till landskapslag om landstingsor~""ling för landskapet Åland. Förslaget antogs av landstinget den 8 december 1922 och utfärdades som landskapslag den 7 maj 1923 (8/23).
År 1S36 väcktes i landstinget initiativ till en översyn och omarbetning av förenämnda lc:mdstingsordning. Förslaget omfattades av
landstinget, sow gav landskapsnärnnden i uppdrag att förelägga landstinget förslag i

saken. Efter beredning såväl i landskapsnämnden som

i landstinget antogs under hästsessionen 1942 en ny landstingsordningJ
som eIJellerti d förföll 1 på grund av att landstinget beträffande ett
stadgande om valbarhet till medlem av landstinget ansågs ha överskridit sin lagstiftningsbefogenhet.
Det skulle dröja till vintersessionen 1950, innan ett nytt förslag
förelades landstinget. Initiativet togs då av 1 tm Herman Mattsson,
som i lagmotion den

17 februari 1950 (motion I/SO) föreslog, att lands-

tingsbeslutet av år 1942 meJ vissa ändringar på nytt skulle antas av
landstinget. Sedan förslaget underkastats vissa ändringar i utskottenj
godkändes lroidstingsordningen för landskapet Åland av landstinget den

4 december 1950 och utfärdades som landskapslag den 14 mars 1951
~4/51).
Då landskapsstyrelsen den 13 december 1966 tillsatte en kommitte
med uppdrag att utarbeta ett förslag till revision av gällande lagstiftning om landskapsförvaltningenj innefattades i uppdraget även en
översyn av gällande landstingsordning. I första hru:ld avsågs därmed
en genomgång av de bestämmelser i landstingsordningen vilkas ändring
blev nödvändig på grund av förvaltningsreformen.
Emellertid visade det sig sne,,:r:·t under beredningen, att även landstingsordningen borde undergå en gen orngripand e revision. För den skull
j

beslöt landskapsstyrelsen den 10 januari 1969 ~ att det fortsatta kommittearbetet på förvaltningsreformen skulle fördelas på tvenne kommitteer9 nämligen landstingsordningskor::imi tten och förval tningslagskomInitten. I och med att landstingets talman och andra vicetalman

.
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utsågs till ledamöter i landstingsordningskomoitten fick denna nödvändig parlamentarisk förcmkring.
Allmän motivering.
Den principiellt kanske viktigaste nyordning kommitten föreslagit
är kravet på h."Valificerad rnajori tet för landstingets bif::ill till antag~nde, ändring eller upphQvande av självstyrolselagen eller till
avvikelse från den och till lagen 01JJ utövande av lösningsrätt vid
överlåtelse av fastighet i landskapet Åland eller till avvikelse från
den. Kravet på kvalificerad majoritet i tredje behandling skulle även
~älla landstingets antagande av vissa landskapslagar, som har karakt~;r:'en av grundlag, näuligen landskapslagen om landskapet Ålands flagga,
landstingsordningen och landskapslagen oo landskapsförvaltningen. En1igt 68 § riksdagsordningen skall vad om behandling av grundlag är
stadgat även gälla det fall då fråga är om skatt soo skall utgå under
obestämd tid eller viss tid överstigende ett år. På motsvarande sätt
skulle förslag till landskapslag om uppbär@de av landskapsskatt i
tredje behandlingen kunna godkännas endast medelst beslut som omfattats av kvalificerad ma.jori tet Landskapss-t;yrelsen har preciserat stadgandet i överensstämme~se med Iörebilden i riksdagsordningen.
Med kvalificerad majoritet avser kommitten att minst två tredjedelar av de avgivna rösterna givits för ifrågavaronde förslag för att
det skall utgöra landstingets beslut. Däremot skulle ett dylikt förslag icke kunna röstas vilande över nyval såsom fallet är oed grundlag i riksdagsbeh8!1 dl ingen.
Landskapsstyrelsen har i princip orufnttat komrui ttens förslag om
införande av krav på kvalificerad majoritet för ovon närnndn lrmdstingsbeslut. Dock kan det ifrågo.stittas~ oo vissa bestämmelser i landsknpslagen om landskapsförvaltningen är av sådnn karaktär att de borde
låsas vid en så kraftig majoritet. Visserligen finns i förvaltningslagen en del för självstyrelsen viktiga frågor reglerade, men det
mesta av förval tningslagens text är frågor om en praktisk, teknislc
och ändmJålsenlig förvaltningsreglering. Då det emellertid rent lagtekniskt sett är konplicerat att bryta ut dessa bestö.rnrnelser, har
landskapsstyrelsen dock i likhet med kommitten stannat för att lagen
i dess helhet upptas bland ifrågavarande 11 grundlagsskydd 11 åtnjutande
lagar.
Den för det fortsatta självstyrelsearbetet kanske mest betydelsefulla nyordning kommitten föreslagit sammanhänger med de som bristfälliga och otillfredsställande betecknade möjligheterna att enligt gällande landstingsordning ino:o landsj;ing
upptaga, bereda och bevaka
ärenden med väsentliga självstyrelsepolitiska aspekter. Sådana aspekter

-3har frågor som berör landskapets författningsenliga rättigheter,
d.v.s. särrättigheter som konstitutionen tillerkänner Åland men icke
andra enskilda delar av Finland. Ärenden av sådan art är till exempel
frågor som berör landskapets konstitutionella ställning som ett enspråkigt svenskt l andskap. Såsoo ett konkret exeopel härpå kan n ämnas
principerna för rndio- och TV-verksamheten på Åland.
Beredningen av självstyrelsepolitiska frågor har hittills icke
skett i något speciellt organ inom landstinget, vilket enligt ko mmittens uppfattning har visat sig vara -otillfredsstä llande. Ko:mmi tten
föreslår därför, med utrikesutskottet i riksdagen och utrikesnä:mnden
i Sverige som förebilder, att en självstyrelsepolitisk nämnd skall
inrättas. Nämndens uppgifter skulle i huvudsak vara av rådgivande art.
Då. landstinget eller ett utskott under behandlingen a v ett ärende fin ·ner att detta också må ste bedömas ur sj ä lvstyrelsepolitisk synvinkel,
skulle nämndens utlåtande kunna inbegäras. Även landskapsstyrelsen
skulle kunna anlita nämnden som rådgivande instans i självstyrelsepoli tiska frågor. Nämnden skulle dessutom kunna taga egna initiativ
i s å dana frågor genom framställningar till landskaps styrelsen.
Kommitten har vela t göra presidiets politiska ställning mer markerad genom övergång till årliga val.
Korilluitten har ocks å diskuterat införande av interpella tionsförfarande för att den poli tj_ska ansvarigheten hos· förvaltningen skulle
kunna ställas under debatt på detta sätt. Förfarandet förutsätter
dock sådan utvidgad parlamentarism som icke ansetts falla inom kommittens uppdrag.
Frågan om att medge tilläggsfrågor efter det a tt l a ntrå det givit
skriftligt svar på av lan dstingsman ställt spörsmå l ans er kommitten
också ha s~nmanhang med utvidgad p&rlamentarisk ordning.
Landskapsstyrelsen har i princip omfattat koILlrnittens förslag till
landstingsordning. I den mån det gäller interna frågor för landstinget, har landskaps styrelsen med hä nsyn till kornmittens parlamentariska förankring icke ansett det nödvä ndigt att ingå i sä rskild pröv~
ning i detaljutformningen av texten.

·I

Tietalj motivering .
.2:.: 4 . §§. Stadganden a i dessa lagrum öve r e nsstämmer . i sak med motsvarande bestämmelser i gällande landstil1gsordning.
5-6 §§. Vid utarbetande av dessa sta dg anden har beaktats landstingets beslut under höstsessionen 1970, enligt vilk et l a ndsting sman, som
Valts tillledamot eller ersä ttare i land skapsstyre ls en bör från trä d a

I.

-4sitt landstingsoannauppdrag. Emellertid har vis sa koIJplika ti oner
uppstått därigenom att l andstinge ts och landskapsstyrelsens mandattider icke helt sammanfaller på grund av att landsting såret avslutas
den 31 oktober och att landskapsstyrelseuppdraget fortgår till årets
slut . För att icke frcinta landskaps styrelseledamot rätten att kandidera
i landstingsval föreslås ett uttryckligt stadgande därom, att ledamot
och ersättare i landskapsstyrelsen skulle få ställas upp som kandidat
i landstingsval. Om han väljes till landstingsman 9 skulle han likvä l
icke få tillträda sitt landstingsuppdrag 9 förrän honom beviljats befrielse från uppdraget i landsk apsstyrelsen. Kommitten har även an~
sett 9 att landshövding, lantråd eller tjänsteman vid länsstyrelsen
eller landskapsstyrelsen skulle ges samma rätt. Sådan tjänsteman bör9
förrän han intar sin plats i landstinget 9 visa att honom beviljats
avsked från tjänsten. Han skulle då vara tvungen att begära befrielse
omedelbart efter det valet vunnit laga kraft.
Ifall landstingsman erhåller sådan t jäns t som icke kan innehas
samtidigt med landstingsmannauppdraget, skulle han vara tvungen att
l ämna landstinget. Väljs han till ledamot eller ersät t are i landskapsstyrelsen 9 måste han däremot frånträda sitt uppdrag som landstingsman för den tid uppdraget varar 9 varvid ersättaren inträder i landstinget för denna tid.
~ Det har ensetts motiverat att ersät t aren skulle inträda även
då landstingsman på grund av sjukdom eller av annan orsak under en
l ängre tidsperiod icke k8TI sköta sitt uppdrag. Som sådan längre period
kunde anses minst en session. Också i det fall att landstingsman undergår frihetsstraff träder ersättaren i hans ställe.
12 §.Stadgandet har givi ts en sådan formul ering 9 att landstinget
fritt kan bestämma om arvoden 9 dagtraktamenten och ersättningar. Den
föreslagna lydelsen utgör icke hinder för att landstinget utan särskild
anhållan besluter om arvode och andra ersättningar även för de samman-träden landstingsraan del tagit i under den tid landstinget icke sammanträder.
14 §. Enligt gäll ande lydelse av landstingsordningen (15 §) skulle
lantrådet bestämma sru11manträdesorten 9 ifall sär$kilda omständigheter
Påkallar att landstinget sammanträder utanför Mariehanm. Det har ansetts ändamålsenligt att landstingets presidium skulle besl-uta om sammanträdesort i sådan t fall.
15 §. Landstingets arbetsår skulle uppdelas på tvenne sessioner,

~---- -~~--
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-5vilka inleds den 1 november och den 1 EJ.ars. Med session skulle s å ledes icke längre avses en sammanhä ngande period av arbetsdagar.
Därigenom skulle landstinget fritt efter ärendenas natur kunna disponera arbetstiden under vardera sessionen på ett ändamålsenligt sätt.
Har landstinget icke beslutat om bestämd dag för nästa plenum, skulle
pres i diet ha rätt att sammankalla landstinget vid behov.
Som landstingets avslutningsdag föreslås den sista vardagen i oktober. Därigenom skulle den nuvarande avslutningssessionen under
augusti månad kunna slopas, såvida landstinget icke av annan särskild
anledning måste sammankomma till plenum i augusti-september.
Det är fullt möjligt att förlägga avslutningsdagen till i regel
den 31 oktober också under valår, eftersom valförrättningen enligt
den nya landskapslagen om landstings- och kommunalval numera infaller
den tredje söndagen och påföljande :c:i l\ndag i oktober.
Det har icke heller ansetts motiverat, att antalet sammanträdesdagar fortfarande skulle vara maximerat 1 då landstinget knappast

I

I
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de sammanträde. utan att direkta arbeteuppgif'ter :roreligger.
18 §. Enligt gällande 20 § skall granskning av fullmakterna ske
dagen före '. den då lands tinget första gången efter val skall sammanträda. Med beaktande av att denna dag enligt nu föreslagen lydelse
av 15 § kan vara det föregående landstingets avslutningsdag, föreslås
att granskningen skulle ske samma dag som land.s tinget sammankommer
första gången efter val. Rent praktiskt föreligger intet hinder att
granska fullmakterna samma dag som landstinget samlas till sitt första
plenm1.
20 §. För närvarande väljes talman och vic etfilmän för fyra år i
sänder, d.v.s. för landstingets hela mandatperiod. Kommitten har an, I
sett presidiets ställning påkalla en ändring så att presidieval skulle
ske för varje arbetsår. Hiirigen om kunde landstingets fortsa t ta förtroende för presidiet konstateras årligen, vilket bl.a. med tanke på att
[
talmannen ä r sj ä lvskriven ordförande i självstyrelsepolitiska nämnden
kan ill1Ses motiverat.
Kommitten har föreslagit en omstilisering av den högtidliga för.I
säkran1 som talmännen skall avgiva omedelbart efter talmansvalet. Den
föreslagna lydelsen överensstäEJ.mer 11ed den i självstyrelselagen stadgade grundsatsen att landstinget företrä~er landsk av et Ålands Qefolkning i ärenden som hör till dess sj ä lvstyrelse.
21 §. Enär lands tingets avslutnin,g.sd ag i allIU~nhet infaller dagen
före öppnandet av föf_janc1e land.~'ti-~g, ~a,:i:: kom~i tten ickE'.l ans ett det
PåkaJ.,la ~- ?<tt hö~i;;id1:i"g:h å:r~1,1 -. avslutningsdagen ~ Avsiiitningsdagen skulle
1

I

I
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-6således som regel icke innebära annat än ett kort plenum , vid vilket
landshövdingen föklarar lands tinget avslutat.
Landska psstyre lsen har dock ansett att högtidlig avslutning bör
försiggå vid varj e l ands tings mandatperiods utgå ng. För detta tal ar
bl. a. d en omständigh e t en att en del av landstingsmä nn en icke å terkommer i det nya l andstinge t .
25-27 §§. Gällande landstingsordning tillå ter icke l andstingsman
att i motion f öresl å att landstinget förel ägger riksdagen lagförslag
eller a tt landstinget hos Ålandsdelegationen inlämnar framstä llning
om extra ordinarie an slag. Initiativ till s å dana beslut frå n landstingets sida kan därför nu komma direkt endast frå n l a ndshövdingen,
l antråde t eller l a ndsk apsstyre lsen. Endast genom hemstä llningsmotion
kan l onds tingsman nu v ä cka ini tio.tiv i nämnda frågor.
För a tt öka de enskilda l ands tingsm ä nnens r ä tt att vä cka initiativ
i landstinget för e sl åR därför en utvidgad motionsrätt. Den utvidga de
motionsrä tten skulle omfatta lagn:iotion med förslag a tt landstinget
f öre lägger riksd agen e tt färdigt utarbet a t lag;förslag som gäller omr åde hörande till rikets l agstiftningsbehörighet. Dessutom skulle landstin gsman motion svägen kunna för esl å, att landstinget direkt hos Ålandsdelegationen anhå ll er om extraordin ar i e ans l ag . De t ä r i princip rikti gt a tt rno ti onsrä tt en även Ofilf attar extraordinarie ans l ag men land:sk apss tyre ls en förmod a r a tt sådan a fr ams t ä llning a r sker i mycket f å
f all, utan a tt de undergå tt beredning av landskapsstyrelsen och dess
sakkunnigorgan.
En annan nyhe t är st adgandet om åte rkallande av i ng iv en motion .
I fall fler e landstin g s män und ertecknat motionen erfordras att samtliga dessa unde rt ecknat å t erkal l els en .
Den speciella motions tid en för anslutningsmotion föreslås änd r ad.
29-34 §§. Förslage t till bestämme ls er om självstyrelsepolitiska
nämnden har i viss mån stadgandena om utrikesuärnnden i riksdagsordningen
för Sveriges riksd ag som förebild . Kornmitten har särskilt diskuterat
frågan huruvid a självstyrelsepolitiska nämnden skulle v ara ett utskott
med uppgifter enbart inom l andstinge t . Men bl. a. på gru nd av a tt i:iven
lnndskapsstyre ls en givits rätt at t begära utlå t an de frå n nämnden i sådana ärenden som denna k an behandla, stannade kommitten för "nämnd",
varigenom detta orgcm klart kommer a tt skilja sig frå n utskotten.
Kommi tten har även övervä g t möjl i gheten at t i nämnden invä l ja utom
landstinge t stående personer s å som sakkunnigmedlemmar. Då nämnd en
Skall vara en remis sins tan s inom lands tinget, har det t a likväl icke
ans etts för enligt med l andstingsordningens principer. Detta utes luter
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-7givetvis icke a tt nämnden h ör utoms tåen de personer som sakkunniga.
Den själ vstyrelsepoli tiska nämnden skulle b e stå av tal manne n som
ordförande Q Q~ fyra av l andsting e t inom sig v alda led aru öt e~ samt
två ersättare. Nämnden väljer inom sig viceord:förande .
Då nämnden icke ä r avsedd att vara ett för viss a ärenden inrätta t
obligatoriskt b e r edningsorgan skull e den ick e ha bere dande funktion
på s amma sätt som utskotten. Till nämnden kunde remitteras självs tyrelsepoli tiska frå gor över huvud s å som dessa definierats i allmänne
motiveringen. Nämnden sk all också sClillmanträda~ om l a ndskaps styrels en
eller minst tre l e damöter det fordr ar. Landskapsst yre ls en had e i börj an a v v a rje landsting och senare att vid behov lämn a nämnden skriftlig
r edogörelse om a ktu ell a självstyrelsepolitiska fråg or.
Denne. informa tion bord e l ämpligen anslut a sig till först a k ap itlet
i l a ndFJko.p e ts å rsbok, där både under föregående och under löpan de
å r inträffade händelser bleve berörda.
Nämnden · skulle i övrigt h a s amma bef ogenheter som utsk ott a tt ta
del a v ha ndlingar srunt a tt höra sakkunniga och tj änstemän.
Med tanke på ärendenas i vissa· fall känsliga n a tur före slår kommitten, att en. viss försikti ghet skulle iakttas beträffande offentliggörandet <l V vad som tilldragit sig i nämnd.en. Nämnden skulle ha r ätt
att beslut a om ovillkorlig tystnadsplikt.
Landskapsstyrelsen h a r föresl agit en ändring av formul eringen a tt
nämnden gen om ma joritetsbeslut kunde å läg ga sin a medlemma r ovillkorlig
t ys tn adsplikt såtillvida, att nämnden vid f a ttande av dylika beslut
bör v ara :(ull t alig och n tt nämnd en enhälligt biträ tt beslutet. Det
torde v a r a landstingets egen sak a tt överväga om dyl ik tystnadsplikt
överhuvud t age t är rno ti v er ad för J3n nämnd på fem medlemmar inom ett
så litet parlament som det å ländska .
35-39 §§. Då fördelningen av beredningsuppgifterna mellan l agutskottet och l ag- och ekonomiutskottet icke s å som nu n ödvänd i g tvis b ehövde ske på b ase n av ärendets beskaffenhet utan också wed hänsyn till
arbe tsbördan för respektive utskott under varje session, föreslår komli
mitten a tt l ag- o ch ekonomiutskottet ombildas till ett andra lagutskott ,
Fördelningen av l agfr ams t ä llningar och l agmotioner mellan första och
andra l agutskott e t skulle ske en lig t l ands tingets b e slut beträffande
varje enskilt l agförsl ag . Först a lagutskottet skulle s 3lll tidi g t verka
som "grundlagsutskott" och sålunda hmidlägga de l agförsl ag, f ör vilkas
antagande enligt 55 § erfordras kvalificerad majoritet.
40 §. För nä rva rande sakna s b est ämmels er om nä r utskott är beslutfört. Detta anses inn ebär a fullt antal medlemmars närvaro för beslutfö rhe t. Kommitten har ansett ett s ådant kTav för strängt och föreslår,
att utskott skall vara beslutfört, om minst fyra f em t edelar är tillstäde F

I
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-841 §. Utskotts rätt att inbegära 811na t utskotts utlåtande och ut-

1åt811de av självstyrelsepolitiska nämnden har fastslagits i lagen.
Denna rätt innebär ingen ändring av nuvarande praxis utan endast

a~t

denna praxis . blir lagfäst.

_..±1...J.

Kommitten har diskuterat ett förslag om att öka ant2J_et
landst~:r:igsmä.n till talruannen och 30 ledamöter. I så fall skulle
eft~r

valet av talman den valdes ersättare träda till i talmannens

ställe. Därigenom skulle intressegruppernas inbördes styrkeförhållande vid fattande

·av beslut förbli orubbat. Då likVäl vissa svårighe-

ter skulle uppstå om 811 talet landstingsmän ökas till 31, har kori1mi tten i stället ansett att den intressegrupp, vilken talmannen tillhör,
skulle kompenseras på så sätt att tal1Jannen enligt

60 § finge del taga

förutom i val även i omröstning2x. Talmannens röst skulle dessutom
vid l.ika röstetal vara ut slagsgivande i stället för det nuvarande slumpmässiga lottdragningsförfarandet! Lottning skulle dock bi behållas
vid val. Liksom tidigare skulle talmannen icke äga rätt att del taga
i överläggningar i plenum, men däremot sådan rätt tillkomLJ.a honom
i utskott. Genom denna ändring :wöjliggöres talmannens del taganG.e i
ut skot tsarbete.
~~~-

Enligt gällande lydelse av 43 § l3Ddstingsordningen äger
landshövdingen, 12ntrådet och landskapsstyrelseledamot rätt att frrunom andra uttala sig i plenum. Ett så vidsträckt företräde anses icke
motiverat för dessa personer. Däremot borde de få en utvidgad replikrätt vad tiden beträffar, när de vill kornwa med klarlägganden rn.m.,
och för lantrådet dessutom vid avgivande av svar på till honom i diskussionen framställd fråga. Den kutym som redan nu iakttages vid presentation av framställning och utskottsbetänkande borde fortfar2nde
bi behållas, även om den icke blir direkt fastställd i lagen .

49 §. Omstiliseringen innebär i sak ingen ändring av nuvarande
stadgande i 4 § 2 n10m. landskap slagen angående landskapsförval tningen
i landskapet Åland.
50-54 §§. Omstilisering av dessa lagrum · har föreslagits i syfte att
förtydliga stadgandena. I 54 "§ 5 rnorn. har tiden mellan andra och tred~
je behandlingen av lagförslag av grundlagskarak tär fastställts till
sex dagar.
57 §. Enligt 51 § a v gällande lands tingsordn ing beol{tas av lands tingsman framställt ändringsförslag, som åvser inför811de i lands kapets inkomst- och utgiftsstat av nytt i lc:mdskapsstyrelsens förslag icke
Upptaget Mslag, endast orn förslag et väckts gen 01::i fincms1JJoti on.
Motsvarande stadg2.nde om ändringsförslag :;i. lagframställning saknas däremot, vilket 311setts var a en for111ell brist. Då detta frågekompl ex är
svårtolknt återger kornlilitten en del av riksdngens grundlagsutskotts ut.,..
låtande nr 7 den 12 november 1957 till l ag- och ekonomiutskottet . I

-9u tlåt an det framhå lles bland annat:
"Då man går a tt undersöka det spörsmål, som utgör orsaken till
anhållan om utlåtande, ä r det skäl att till en början konstatera,
a tt enligt stadgandena i 4 kap. riksdagsordningen utskotten ha till
uppgift att bereda de ärenden, som skola behandlas av riksdagen 9
vilken uppgift bland a nnat i fråga om regeringens propositioner
och lagootioneI'na är obligatorisk (63 § RO). Nå gon självständig
initi a tivrätt ä ga utskotten däremot ej, försåvitt icke i någ ot särskilt fall annorlunda är stadg a t (t. e x. 49 § och 50 § 2 moo.RO),
utan anhängiggörandet av ett ärende bör ske på i 3 kap. riksdagsordningen före skri vet sätt. För lagstiftningsfrågornas vidkomma nde
innebär detta, o..tt ett ärende kan onmng ggöras endast genom en av
r e geri ngen avlåten proposi tian elle r genoo en lagmotion.
Vid behandlingen av ett i en proposition eller en l a gootion ingå ende l a gförslag kan utskott likvä l dä ri g öra ä ndring a r och tilllägg. Emeda n utskott icke kan f a tta beslut, ifall icke någon av dess
medlernEmr, således en riksdagsman, frarnställer förslag i saken ,kan
utskotts rätt att göra ä ndringar och tillägg icke sträcka sig längre ä n den enskilde riksdagsiilannens, s å som grund lagsutskottet i sitt
vid 1928 års riksdag avgivna betänka nde nr 11 uttryckligen konsta·terat. Uppfattningen rörande omf å nget av riksdagsmans r ä tt i dett a
hänseen de k3ll. å ter anses ha befäst sig. Enligt densDurna ksn riksdagswan föresl å vilka ändringar och tillägg . i lagförsla get som helst,
s åvida de falla inom ramen för det anhängiggjorda ärendet . Andr a
tillägg och ändringar få dock ej göras än sådana, vilka höra till
det anhängiggjorda ä rendet. Riksdags1~ an bör med andra ord noga h å lla
sig till det föreliggande ärendet. och h a n får icke gå utanför det-sauoa. Vad beträ ffar den anständigheten, huru

ett anhängigt ''ärende"

skall definieras och vilka synpunkter sohl böra beaktas vid bed öon~n g 
en av, huruvida ett fr ::-L:s t i ll t ändringsförslag faller utanför " 2 r en det", nöjer grundlagsutskottet . sig ned att i detta sar:manh8Dg endas t
hänvisa till sitt . förenämnda betänkande nr 11/1928 rd. saot till
sitt vid innevarande å rs riksdag avgivna betänkande nr 17. I detta
sai:nmanhang f inner utskottet det likvä l vara på s in plats att framh å lla, att den l a gtekniska uppbyggnad en av ett l agförslag och ett
ä ndringsförsl a g icke k a n inve rka p å den oo sti:indi gh e ten, huruvid a
e&t ändringsförsl ag f o.ll e r ·ino:rJ r an:1en för ett anhtingi gg j ort ä rend e
eller icke. Stadganden angåend e sarnma"ärende" kunna näml i gen av l a g-

r.
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11

ärenden". En dylik yttre samhörighet,

resp. differentiering kan å ena

~idan

ej konstituera eller å and-

ra sidan eliminera det innehållsmässiga saksammanhang, som bör
förefinnas mellan det i propositionen eller motionen ingående
lagförslaget och den ä ndring eller det tillägg, som skall göras
i detsamma . En helt annan sak är, att det i propositionen eller
motionen ingående lagförslaget kan beröra antingen blott ett vis8t
snävt och begränsat "ärende" eller ock omfatta ett helt rättsområde eller ett komplex av ärenden.

11

Med hänsyn till det sagda kan det anses riktigt att i ett särskilt
stadgande uttryckligen föreskriva en allmän grundsats att förslag,
som icke har direkt sakligt sammanhang med under behandling varande
ärende, icke får upptagas till behandling. Har förslaget väckts genom motion, innefattar motionen ett ärende

~

och för sig, varför nå-

got förtydligande i det a vseendet icke skulle vara nödvändigt.
I samma paragraf har kommitten infört det i

51 § av gällande lands-

tingsordning ingående stadgandet om förslag till nytt anslag. Anslaget är nytt, om det icke ingår i landskapsstyrelsens förslag. Om däremot anslaget finns

i landskapsstyrelsens förslag men avstyrkes

av finansuts k ottet, är det icke nytt i nu

n~mnd

bemärkelse. Blott

en fö:rhöjning av anslaget innebär icke heller ett "nytt" anslag, om
fö r slaget endast avser att landskapsstyrelsens förslag icke är tillr ä ckligt för det ändamål vartill det är ämnat. Däremot kan genom
förhöjning av beloppet anslaget förändras till

11

nytt", om ändamålet

med detsamma blir ett anna t p å grund av förhöjningen. Att ett moment
uppdelas i flere moment g ör inte anslagen till "nya", om det icke
ä r fråga om nya ändamål.
65-66

§§ .

Kommitten har föreslagit vissa förtydligande ändringar

av stadgandena om d e t s ä tt varpå landstingets beslut skall meddelas.
Bl.a. har ett stadgande införts om att landstingets beslut om framställning angående extraordinarie anslag skall insändas till Ålandsdelegationen.
Likaså har i 66 § införts förtydligande bestämmelser om vilka
handlingar som skall tillstä llas landskap sstyrels en. F örslaget innebär en ändring såtillvida a tt land st i n gets beslut i a n ledning av
republikens presidents fr ams t ä llningar också ska ll delg e s landskapss tyrels~n.

Dessutom skulle samtliga handlingar , som utgör ett s v ar

på landskaps s tyrelsens f r a ms t ä l l ning a r, d ä ri inbegri p na av landst ing-

-11et godkända utskottsbetänkanden, såvida särskilt svar icke utskrives, översä ndas officiellt till landskapsstyrelsen.
70 §. Justeringsmännen föreslås valda för ett arbetsår åt gången
i st ä llet för som nu för en session .
73 §. Genom den föreslagna lydelsen av denna paragraf skulle härefter l a ndstingets beslut om bifall till lag , genom vilken fördrag
rned fr ämmande makt bringas i kraft i landskapet, publiceras i Ålands
författningssamling. Beträ ffande landskapslagar och övriga beslut
föres l å s ingen ändring, men kommitten utgår ifrån att också andra
l a ndsting sbeslut av allmä nt intresse som t.ex . om landskapsgarantier
bord~ införas i författningssamlingen.
74 §. Lagen föreslås träda i kraft den 1 november innevarande är,
varvid det nyvalda landstinget skulle fungera enligt en ny landstingsordning.
Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt förelägga landstinget till antagande

-12L a n d s t i

n g s o r d n i n g
för landskapet. Åland.

3{)3

- · ---------1 kap.
Allmänna grunder.
1

§.

Ålands landsting representera r Ålands befolkning och består av
trettio landstingsmän.
2

§.

Landstingsman och ersättare för honom väljes på s ä tt i landskapslagen om lapdstingsval och kommunalval (vallagen) stadgas.
Landstingsmans uppdrag begynner den 1 november det år valet verkställts samt fortfar under fyra år.
Har landstinget .blivit upplöst och nya val förrättats, skall, s åframt ej ny upplösning av landstinget ägt rum, landstingsmännens uppdrag gälla för det år, under vilket valet verkställts, samt till och
med den 31 oktober det år, under vilket ordinarie val därnäst verkställes. Likväl skall, om nyval verkställts samma år som ordinarie v al
skulle förrättas, landstirigsmännens uppdrag gälla till och med den 31
oktober det fjärde året därefter.
3 §.
Landstingsmännen utses genom omedelbara, proportionella och hemliga
val . För landstingsval bild a r l andskapet Åland en valkrets.
Vid valen har alla röstberättigade .lika r osträtt.
Ej må rösträtt utövas genom ombud.
4 §.
Röstberättiga d ä r envar man och kvinna, som före valåret fyllt tjugu år och innehar å lä11dsk hembygdsrätt.
Rösträtt tillkommer dock ej
1) den, som står under förmynderskap; .
2) den, som för lösdriveri dömts till allmänt a rbete eller två ngsarbete, ända till utgången av tred je året frå n det, då h a n frig avs från
arbe ts anstalten eller tvångsarbete t ; s amt
3) den, som övertygats a tt vid l an dstingsval ha köpt eller sålt r ös t
eller gjort försök därtill eller p å flera än ett ställe avgivit sin
röst eller genom v å ].d elle.r hot stört v alfriheten , ända till utgången
av det sjätte kalenderåret efter det, då slutlig dom gavs i s aken.
5 §.
Valbar till l a ndstingsman är envar röstberättigad, som givit sitt.
samtycke därtill.
Förverkar l a ndstingsman sin valba rhet, upphö r hans landstingsmannaUppdrag.

II
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3JJ4

Väljes landshövdingen, lantrådet, ledarriot eller ersättare i landskapsstyrelsen, tjänstem an vid länsstyrelsen eller tjänsteman vid l a ndskapsstyrelsen . till landstingsma n, skall vederbör ande efter det valet
vunnit laga kraft begära befrielse från förenämnd a tjänst, befattning
eller uppdrag. F örrän befrielse beviljats, må han ej tillträda sitt
l a ndstingsma nnauppdrag.

6
Utses landstingsman till

§.

landshövding, lantråd eller till tjänste-

man vid länsstyrelsen eller landsk ap sstyrelsen, skall h a n frånträda
sitt landstingsman nauppdrag. Landstingsman, som valts till ledamot eller ersättare i landsknpsstyrelsen, skall för den tid detta uppdra g

I

varar frånträda sitt l a nd s tingsmann a uppdrag. Ersätt a ren inträder i den
avgåendes ställe.
7 §.
Ej må den, som förklarats vald till l ands tingsm an, befrias från

detta uppdra g , där han ej förmår visa l aga f örfall eller anna t skäl ,
som av landstinget godkännes.
8 §.
Avlider landstingsman eller förlor a r h an sin val b.arhe t eller avgår han p å grund av laga e ller av l a ndstinget godkänt skäl e ller f ör klaras ha förverk a t sitt uppdrag, inträder ersättaren i hans ställ e .
Har l andstinget beviljat lan dstin gsman b e frielse från del tagande i
en landstingssession, inträder e rsättaren i hans ställe.
Undergå r landstingsm an frihetsstr a ff, trä der ersättaren i h ans
stä lle för den tiden.
Beträffa nde d en ordning, i vilken ersättare inkallas, stadgas i
v a llage n.
9

§.

Landstingsman är pliktig a tt i utövningen av sitt uppdrag så handl a, som rätt och sanning bjuder. Han ä r därvid skyldig att iakttaga
l ag och är icke bunden av några and ra föreskrifter .

10

§.

Ej må landstingsman förvägr a s a tt inställa s i g v id l an dsting och
fullgör a sitt u ppd r a g.
J_l

§.

Häktas landstingsman under pågåe nde l and sting, skall därom genast
anmälas hös landstingets t a l man .

1 2 §.
La ndstingsma n å tnjuter av l an dsk apsmedel a rvod e och övriga ersättningar enlig t l a ndstingets beslut.
Angå end e landstingsma ns pension sskydd stadgas genom lan dskapsl ag.

I.

-1413 §.
Infinner sig landstingsman icke i rätt tid till landsting eller
uteblir han utan landstingets tillstånd från sammanträde och har han
icke haft förfall 7 som av landstinget godkännes, kan landstinget döma
honom till förlust av landstingsmannaarvode eller del därav. Landstingsman, som icke låtit sig härav rätta, kan av landstinget förkl aras ha förverkat sitt uppdrag.
Landstingsman, som undergår frihetsstraff, må icke för denna tid
uppbära landstingsmannaarvode.
· 2 kap.
Landstingets början, upplösning och avslutning.
14 §.
Landstinget smnmanträde~ i Mariehamn, eller där särskilda omständig- ·
he ter sådant påkallar, på m1nan ort inom landskapet, som av landstingets
presidium bestämmes.

15

§.

L,agtima landsting sarnmankommer till session vo.rje arbetsår den 1
november och den 1 mars.
Landstinget avslutas den sista vardagen i oktober.
16 §.
Har landstinget upplösts, skall landstinget efter nyval so.mmankomma till lagtima möte på första dagen i den kalendermånad, som
begynner näst efter nittio dagar från upplösnin&en.
Angående landstingets upplösning och förordnande om nyval kung öres
i den ordning, som i 73 § säges. Därjämte meddelas den myndighet och
de nämnder, på vilka föranstaltande av v al ankommer.
17 §.
Om sammankallandet av urtima landsting stadgas i 8 § självstyrelselagen för Åland.
Kallelse till urtima landsting offentliggöres i sådan uti landskapet utkommande, tidning, vari allmänna, landstinget rörande beslut
och förfoganden kungöres.
Ej må urtirna l andsting utsättas att börj a tidigare än på femtonde
dagen efter kallelsens utfärdande, ej helle r fortgå längre än till
och med sista helgfria da g före den , då l a g tima landsting vid tager.
Vid urtima landsting må endast förekomma ärende, som föranlett landstingets sc:urtmankallande, så ock vad med sådant ärende står i oskiljaktigt sammanhang.
18 §.
Den dag landstinget första gången efter val skall sammankomma
bör samtliga landstingsmän klockan tio förete sina fullmakter för

, I

-15den eller dem, som landshövdingen förordnat att granska f ull~ akte rna.
Vid granskning av fullmakt bör undersökas, huruvida den är utfärdad
av behörig myndighet och i föreskriven form.
Alfabetisk förteckning över de befullmäktigade landstingsmännen
skall senast klockan tolv samma dag tillhandahållas l a ndstingeto
Landstingsman, som infinner sig efter landstingets början, äger
där intaga sin pla ts, sedan han för talmannen uppvisat godkänd fullmakt.
19 §:
Har landstingsmans fullmakt icke blivit godkänd, äger landstinget
rätt att pröva, huruvida han likväl på grund av densamma må inträda
i landstinget.
Göres underfiandstinget på grund av l andstingsordn ingen anmärkning
mot landstingsmans behörighet, ankommer dess prövande på landstinget,
såfram t icke srunma anmärkning genom besvär över valet redan nnförts
eller ännu krnl anföras hos vederbörande myndighet.
I övrigt må fråga om giltighet av l a ndstingsval icke vid landsting
uppta gas, utom då anmärkning göres därom, att beträffan de valet eller
därtill hörande åtgärder uppenbart brottsligt förf a r an de förekommit
eller att otvivelaktigt misstag vid fastställandet av valets utgång
ägt rum. I sådant fall äger landstinget, där det tillika är tydligt,
att brottet eller misstaget kunnat utöva inverkan på utgången av v alet
och ändring ej vida re k an i besv ärsväg vinnas, vidtaga åtgärd till sådan rättelse, som ä r förenlig med bestämmelserna i vallagen.
Den, vars behörighet är satt i frå ga, bibehåller emellertid sitt
uppdrag såsom landstingsman, intill dess han förklarats därtill obehörig.
20

§.

Den dag landstinget vidtage r med nytt arbetsår skall landstingsmännen klockan tolv s am las till pl enum. Vid dett a plenum, vid vilket
Ordet före S 2.V den landstingsman, som ä r till åren äldst Valjer landstinget skilt för sig talman och två vicetalmän.
Därefter avgiver talmannen och vicetalmännen inför det församl a de
landstinget, var efter a nna n, d en na högtidliga förs äkr an:
"Jag l'J.N. förs äkrar, a tt j ag vill i utövn in gen av talmansbefattningen efter all min förmåga upprä tthålla landskape t Ålands befolkning
i enlighet med grundlagarna tillkomman de r ä tt. !i
Meddelande om valets utgå ng skall ofördröjligen tillstä llas l andshövdingen och l andska psstyrelsen .
Avlider talman eller vic e t alman under arbetsåret eller avgår h an
från sin befattning, skall ny talman eller vicetalman väljas.
9
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Landshövdingen tillkännagiver tiden f ör landsting e ts öppnande, som

skall äga rum samma dag l a ndstinget sammankommi t. På uts att tid skall
landsting e ts medlemmar, efter det gudstjänst förrä ttats,

sarn~a nkomm a

i sessionssalen, där landstinget förklaras öppnat.
Lnndsting e ts c v s lutande ske r på tid som landshövdingen tillkännagiver.
Avs lutningsdag vid mandn tp e riod ens ut g &n g, ~örsiggår und er sacun forme r
soo det h~gtidli ~a öppnande t.
·
Vj_d förfall fö:c l andshövdingen gäller vad där-om i 9 § sj ä l vs tyrelselagen ~ör Åland ä r stadgat.
3 kap.
Ärendenas up p taganda v id l a nds tinget.
22

§.

Pres identens frrunstä llningar och meddelanden skall överlämnas till
landsting e t av l a ndshövfö_ngen.

23

§.

Landshövdingen och lantråde t samt landskapsstyrels en är b erättig ade
a tt överlämna framst ä llning och me ddela nde till landstinget. Framställning må å tertagas.

24 §.
Angående lantråde ts berättelse giiller vad därom är st adgat i l a ndskap slagen om l andsk ap sf ör valtningen.
25 §.
Landstingsr.:tan äge r rätt at t till landstinget överl tiwna motion i
den ordning 26 § stadgar. Motion skall innefatta antingen
1) l agmoti 'on, inne h å llande i lagform avf a tt a t f örs l ag
a ) om stiftand e av ny landskapslag eller om ändrin g , f örklari n::;
e ller upphävande a v gälland e l andskaps l ag;
b) om ä ndrin g , förklaring eller upph ävand e av i 55 § 1 morn. avsedd l ag; ell e r
c) om l agmo tion ti 11 riksdo.gen;
2) finansmotion, innehållande förslag
a ) om upptagande av cmsl ag i års stat;
b) om framsttillning om extraordinarie ans l ag ; eller
c) orn finansmotion till riksd agen; eller
3) hemställningsmotion , innehållan de förslag a tt l andstinge t måtte
hos riksdagen, landskaps styrelsen e lle r tal ;nanskonf erensen hemstä lla
om vidtagande av viss åtgärd.
26 §.
I 25 § ornförmiilda motioner skall skriftlig e n avf attade överlämnas
till landstingets kansli ·senast femte dagen före klockan tolv ef t e r det
l ag ti:rirn. landst ing i enli ghet me d 15 § sarnrnankommi t. Sena re vare l and stingsman icke berättigad att v ä cka motion, såf r an t icke sådan direkt
föranledes av något av landstinget redan f attat beslut eller till

f 1
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landstinget överlämnad frrunställning eller återtagande av sådan eller
ock av annan under landstinget inträffad händelse. Härvid må motion
icke väckas senare än klockan tolv andra dagen efter den 9 då motionären bör anses ha fått kännedom om händels~n.
I motion bör jämväl angivas de skäl 9 på vilka för~laget grundas.
Ej må ärenden av olika beskaffenhet sammanföras i en skrift.
Motion må återkallas skriftligen av samtliga undertecknare av motionen.

27

§.

Utan hinder av stadgandena i 26 § må minst fyra la.ndstingsmän
väcka motion i ärende rörffild e landskapets författningsenliga rä ttighe ter.

Angående sättet för anhängiggörande av förslag om yrkande på misstroendeförklaring för lantrådet stadgas i 49 §.
28

§.

Har handläggningen av ä rende vid lagtima lffildsting icke hunnit
slutföras, fortsättes dess behandling vid följande l a gtima landsting,
såframt landstingsval ej mellankommit.

4 kap.
Sj ä lvstyrelsepolitiska n ä mnden.

29

§.

Varje lagtima landsting sk3ll tills ä tta en sj ä lvstyrels epoli tisk
nämnd me d uppgift a tt v e rka såsom rådgivande organ i frågor rörande
landskapets författnings enliga r ä ttigheter.
La ndstinget, l a ndstingsutskott eller landskapsstyrelsen äger rätt
att i f:r:åga 9 som avses i 1 mom. 9 inhämt a n ä mndens utlåtcmd-e.
Nämnden vare ock obetaget o.tt i dylik fråga hos l andskapsstyrelsen
väcka förslag om å tgä rd.

30 § .
Sj ä lvstyrelsepolitiska nämnden bestå r a v talmannen som ordf örande
samt fyra ledamöter och två ersättare? vilka lffildstin get väl jer inom sig.
Val av l e damöter och ersättare skall a v landstinget förrä ttas s ena st
fj ä rde d a gen efte r lands tingets öppnand e .
Nämnden v ä ljer inom s ig vic e ordför an d e.

31 §.
Ta lmannen 9 eller vid f örfall för honom viceordföranden, sammanka llar nämnden så ofta ä r endena det fordrar. Anhåller land s k a psstyrelsen
elle r minst tre av n ä mnden s l edamöter att nämnden skall srunmanträda
för viss uppgiven fråga ~ skall talmannen utan dröjsmå l sammankalla
nämnden .
Lantrå det och l e d amöt e rna i landskaps styrelsen

9

s å ock särskilda

I
I
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s akkunniga, må av nämnden ka llas till sammanträde. Beträffande skyldighe t för iandskapsstyre ls en och und e rlydand e myndighet er a tt d el giva tillgä ngliga handling a r och me dd el a nödiga upplysning ar gä lle r
va d dä rom ä r sta dga t i 41 §.

32 §.
Sj ä lvstyrels epoli tiska nämnd ens ledamö ter sk al l vis a störst a v a r s arnhe t i a vseende å meddela nd e till andra om v a d vid nämndens s ammanträ den förekommit . Ifall nämnden enhä lli g t pr öv a r ovillkorlig t ys t na dsplikt v a r a av nöden , ä r samtlig a nä rvarande dä rtill förbundn a .
Då s å dant beslut f a tt,as skall nämnd en v a r a fulltalig .

33 §.
Landsk apsstyrelsen skall i börj an av v arje landsting och s ena r e
s å oft a omstä ndigheterna det föranleder l ämna nämnden skriftlig r e dogöre ls e om de sj ä lvstyrelsepolitiska frågor, som väsentligt k an
beröra landska pets författningsenlig a r ä ttighet e r.
34 §.
Va d om utskott är sta dgat i denna l anstingsordning ska ll i övrigt
i tillämpliga del a r gä lla sj ä lvstyrelsepolitiska n ämnden.
5 kap .
Äre nd en a s berednin g.
35 § .
Vid varj e l a gtima landsting s ka11 sen a st andra dagen efter d e ss
öppn a nd e för beredning av ä r end en tills ä tta s tvenne lagutskott, f örst a
och cmdra lagutskottet, och e tt finansutskott , vart och e tt bestående
av fem medlemma r, samt e tt kulturutskott och e tt justeringsut.sk ott
me d tre medlemmar vard er a . För s å dan b eha ndling av ärenden, som omförr
mäles i 54 § , skall l a ndstinget s ena st på tredj e da ge n tills ä tta
l a ndstinge ts stora utskott, i vilk et sk all i nvä lj a s tio me dl e mmar.
Landstinget ä ger därutöver vid behov t i lls ä tt a ytterligare ut s k ot t
be stående av högst fe m o edl emmar .
För varje utskott tills ä tt e s minst två ersä tta r e.
Utskotts uppdrag v a r a r till dess nytt val förrä tt ats, dock e j
l ängre ä n till valp e riodens utgå ng . Justeringsutskott e t sk a ll, om s å
erfordras, likvä l forts ä tta med sin verksamhet även däref ter till
dess de av l a ndstin ge t dets amma anförtrodda uppdra gen slutförts.
Vid urtima l andsting tills ä tt e s de utskott, vilka för ber e dningen
av de i landstinge t förekommande ä r enden a e rfordra s .
36 §.
Till l a gutskotten hä nskjutes försl a g angåend e stift 2~de, ä ndring ,
f örkla ring eller· upphäv an de av landsk apsläg s am t l antrådets be r ti ttels e.
Första la gutskottet å ligger a tt be reda i 55 § nä mnda ä r en den s am t
a tt skilj a mellan l andsting e t och dess tal man,då talmannen vägra t upp-
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annorledes
icke åtnöjts med talmannens förfarande .
. ...
.. -· . .
Angående fördelningen mellan lagutskotten av de till dem hörande
ärendena besluter landstinget.
37 §.
Till finansutskottet hä nskjutes landskapsstyrelsens förslag till
års stater, förslag till framställning om extraor dinarie anslag samt
landskapets bokslut och revisionsberättelse.
38 §.
Kulturutskottet avger utlåtanden till finansutskottet över landskapsstyrelsens förslag till årsstater såvitt gäller anslag för kulturella ändamål.
~ , ..

39 §.
På justeringsutskottet ankommer att övervaka, att landstingets expeditioner överensstämmer med dess beslut.
40 §.
Utskott skall på kallelse av dess äldste medlem sammankomma senast
dagen efter det utskottet tillsatts för att under dennes ordförandeskap inom sig välja ordförande och viceordförande.
Vid förfall för utskottsmedlem träder ersättare i hans ställe.
Utskott är beslutfört om minst fyra femtedelar av dess medlemmar är
tillstädes.
Uteblir utskottsmedlem utan förfall eller särskilt tillstånd fr ån
utskottets sammanträde, anmäle utskottet härom till landstinget, som
kan döma honom förlustig landstingsmannaarvode eller del därav såsom ·
i 13 § säges, samt, därest det sker oftare, förklara honom ha förverkat sitt uppdrag s ås om utskottsmedlem.
Medlem, som icke omfattat utskottets beslut~ är berättigad att till
utskottets betänkande foga skriftlig reservation, dock utan att betänkandet därigenom uppehålle s.
41 §.
Utskott må i ärende, som hänskjutits till dess behandling, inbegära utlåtande av annat utskott eller' av självstyre lsepolitiska nämnden.
Landskapssty:t·elsen så ock densamma underlydande myndighet, tjänsteman eller allmän inrättning skall på begäran utan dröjsmål till
utskott överlämna handlingar eller meddela utskott skriftliga eller
muntliga upplysningar. Kan det icke ske, skall skälet härtill givas
utskottet till känna.
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Talmannen , vicetalmänn en samt utskottens ordförande bildar talmanskonferensen .
På talmanskonferensen ankommer att föreslå ändringar i landstingets
arbetsordning, att avge utlå tande rörande sådan ändring däri 9 vartill
l a ndstingsman ta g it initiativ
val inom landstinget, att i

9

att göra förslag om bestämmelser för

övrigt göra nödigbefunna försla g om lands-

tingsarbetets ordnande s a mt a tt uppgöra förslag till instruktion och
avlöning för landstinget s tj ä nstemä n.
6 kap.
Ärendenas b~handling i p l enu~_Qgh stora utskott e t .

43 §.
Talmannen åligger att utfä rda kallelse till plenum, att därvid
föredra g a ä rendena o8t leda överläggningarna, att framställa proposition för besluts fattande

9

a tt vidmakthålla ordning vid sammanträdena

och j ä mvä l i övrigt vaka d ä röver 9 att sådant, som strider mot lae 9
i cke må komma under överläggning samt att avsluta plenum.
Talma n n en må icke del t a ga i överläggning i plenuro men väl i

omröst ~

ning och va l. Han må ej heller f öreslå något annat än det som erfor dra s fö r ver kst ä llighet av l a ndstingets beslut eller iakttagande a v
dess

~rbetsordnin g .

Vid förfall för talmann en t r äder i hans ställe första eller 9 om
förfall ä ven för denne intr ä tt , andra vicetalmanne n .

44 §.
Landsting ets förhandli ngar skall äga rum på svenska språ ket . Förhandlingarna är offentlig a, s å framt ej landstinget för visst fall
annor lund a b esluter.
L~ 5

§•

Vi d plenum ä ger varje l a ndstingsman rätt att erhå lla orde t i d e n
ordning 9 var i han anmä lt si g . Dock kan landstingsman på sät t i arb etsor dning en n ä rmare föreskr ives givas ord et i a n nan ordni ng fö r a tt
i korthet besvara annans anförande .
Va rje l a ndstingsman äger r ä tt att till protokollet fritt tala och
yttra sig i

alla fr å gor 9 s om d å h a ndlägges, och om lagligheten av

allt, som i landstinget tilldrager sig.
Ej må n å gon tala, förr ä n ordet tilldelats h onom, och icke heller
utom protokoll e t.

46

§.

Ingen landstingsman må tillå ta sig personligen f örolämpande uttryck
ell er eljest uppträda p å ett mot god ordning strida nde sät t . Sker det

-21och låter den felande icke sig rätta av talmannens föreställning, äger
talmannen fråntaga honom ordet. Har sådant ägt rum, må den felande
för det sammanträdet icke vidare yttra sig . Väckes förslag att den
landstingsman, som sålunda förgått sig, därjämte
må av talmannen er.-- . ..
hålla varning eller på viss tid, ej överstigande fyra dagar , uteslutas
från landstingets sammanträden, skall ,., beslut därom av landstinget fattas vid nästa sammanträde.

47 §.
Landshövdingen och lantrådet äger rätt att övervara landstingets
plena och deltaga i överläggningarna, men icke i

besluten. Lag sam-

ma vare beträffande ledamot i landskapsstyrelsen. Angående replikrätt
för landshövdingen, lantråde t och ledamot i landskapsstyrelsen stadgas i arbetsordningen.

48 §.
Vill landstingsman till lantrådet ställa spörsmål i angelägenhet
inom landskapsstyrelsens behörighet, avlämne det skriftligen avfattat och av bestämt innehåll till talmannen , vilken det åligger att
bringa det till lantrådets k ä nnedom" På tid , som bestämmes genom
överenskommelse med talmannen , avgiver ·lantrådet muntligt eller
skriftligt svar, såframt han ej anser sig böra avböja frågans besvarande, varvid skälen härtill bör givas landstinget tillkänna. I
sådant ärende må icke i landstinget överläggning äga rum eller beslut
fattas.

49 §.
Yrkande om att iandstinget skall förklara, att lantrådet saknar
l andstingets förtroende, bör göras skriftligen och v.ndertecknas av
minst fem landstingsmän. Ärendet må icke upptagas till avgörande,
f örrän lantråde t beretts tillfälle att inom tre dagar efter erhåll en del därav inför landstinget avgiva förklaring. Har minst sexton
l andstingsmän vid omröstning Omfattat yrkandet~ gäller det som landstingets beslut.

58

§.

Rör ärende någon landstingsman personligen, må han deltaga i
överläggningen, men ej i fattande av beslut.
51 §.
Landshövdingens, lantrådets och landskapsstyrelsens framstä llningar s å ock i 25 § omförmälda motioner må icke företagas till slutlig
behandling~

förrän betänkande över dem avgivits av ut skott .

52 §.
Hänskjutes ej i 51 § nämnt ärende, då det första gången förekommer
till behandling, genast enhälligt till utskott, skall det ligga p å
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bordet till något av de närmast följande sammanträdena, då såd~n re miss skall ske.
53 §.
Utskottsbetänkande skall bordläggas, då det första gången föredrages. Vid nästa föredragning skall det, oberoende av om överläggning ägt rum eller icke, ånyo bordläggas, om minst två landstingsmän begär det. ])å ärendet t r edje gången föredrages, skall det ytterligare en gång bordläggas, om landstinget så besluter .
Landstinget kan besluta att inhämta nytt betänkande av samma utskott eller utlåtande av annat utskott eller av självstyrelsepolitis.ik:a nämnden.
54 §.
Angår utskottsbetänkande antagande eller förkastande av lagförslag, skall ärendet underkastas tre skilda behandlingar i landstingets plenum.
Vid första behandlingen föredrages utskottsbetänkande och lämnas å t landstingsmännen tillfä lle att yttra sig i frågan. Sedan
överläggningen förklarats avslutad, överlämnas ärendet , utan att
beslut i sj ä lva saken fatt a ts 7 till stora utskottet, som det åligger att där i avgiva yttrande och framställa de förslag , till vilka
utskottet kan finna anledning .
Vid andra behandling föredrages stora utskottets betänkande ,
varvid landstinget, ifall betänkandet innehåll~r lagförslag, ingår
i prövning av lagförslaget samt fattar beslut om varje särskild
punkt däri. Hela lagföf slagets förkastande må härvid icke föresl å s .
Godkännes stora utskottets förslag t ill alla delar, förklaras andra behandlingen avslutad. Blir stora utskottets förslag icke of ör~
ändrat godkä nt, överlämnas l a gförslaget, i den lydelse det genom
landstingets beslut erhållit, å nyo till stora utskottet, på vilket
det ankommer att förorda sistnämnda förslag med eller utan ändringar eller att avstyrka lagför slagets antagande. Har stora utskottet
icke omfattat landstingets beslut, besluter landstinget om varje
särskild punkt i stora utskottets förslag, varvid l a ndstinget antingen vidblir sitt tidigare beslut eller antager stora utskottets förslag, varefter andra behandlingen förklaras avslutad.
Innehåller stora utskottets betänkande avböjande a v lagförslaget,
kan landstinget besluta att till grund för .andra behandlingen lägga
annat förslag, som tidigare legat t i ll grund för behandlingen . I
Sådant fall förfares på s ä tt i 3 mom. är stadgat .
Vid tredje behandlingen föredrages ärendet till slutli g t avgöran-
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-23de, varvid landstinget kan antingen oförändrat antaga lagförslaget
sådant det vid andra behandlingen godkänts, eller förkasta detsamma. Tredje behandlingen må äga rum tidigast andra dage:::l räknat från
den dag då andra behandlingen avslutats, eller om ärendet gäller i
55 § nämnda lagfö7.'8lag tidigast sjunde dagen fr2.11 s5_stsagda dag.
55 §.
Landsting ets bifall till ä ndri.ng, f örklarj_ng eller upphävand.e
av självstyrelselagen för Åland av den 28 december 1951 (5/52) och
lagen om utövande a-T.r .lösningsrätt vid överlåtelse av fastighet i
l andskapet lland (6/52) och till avvikelse från dem skall vid tredje
behandlingen omfattas e.v minst två tredj eC.elaX' 2.v de avgivna rös te:rna
Stiftande, ändring, förklaring eller upphävande av landskapslagen
om landskapet Ålands flagga 9 landstingsorriningen , och landsk8.:9S'lagcn om
landskapsförval tningen eller avvilrnlse fr år.!. derot1sq:mt l:tndskapsJ_ag •. o:m
uppbärande av landskapsskatt som gäller läng:t:·e ~cid än ett EtT skall. vid.
tredje beh::i.ndlingen omfattas av minst två tredjedelar av de avgivna rös-..,
terna.
56 §~
Vid urtima landsting upptaget ärende skall vid samma landsting
slutligen avgöras.
c

57 §.
1'!.V landstingsman under ä rendes behandling framställt förslag~
som icke har direkt sakl igt sammanhang med ärendet, må icke upptagas
till behandling.
Förslag, . som landstingsman framställt och som avser införande i
årsstat av nytt i landskapsstyrelsens förslag icke upptaget anslag,
beaktas endast då det väckts genom finansmotion.
58 §.
I händelse landstinget vid handläggning av finansutskottets f örslag till årsstat icke godkänt betänkandet oförändrat, åter f örv i sas
ärendet till finansutskottet, som äger avgiva utlåtande angåe nd e de
av landstinget vidtagna ändringarna. Föreslå:.r. finaneutskottet ändringar i landstingets besluty besluter landstinget 0~ varje särskild
punkt i finansutskottets ä ndringsförslag.
59 §.
I ärende, där överläggning ägt rum, må beslut icke fattas, förrän
landstinget efter talmannens hemställan förklarat överläggningen avslutad.

.

60 §.
Då fr å ga föreligger till avgörande, framställer talmannen, på grund
av vad i saken föreslagits, s å avfattat omröstningsförslag, att svatet 11 ja:' eller "nej" uttrycker landstingets bes l ut.
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till ett annat, intill dess om alla sålunda röstats. De avsedda omröstningsförslagens ordalydelse och ordningsföljd bör vara av landstinget godkända, innan om:röstnj_ngsförslag till be8varande framställes .
.A.ndring av föreslagen ordalydelse och ordningsfö1jc. må föresl å s , men
ny överläggning i sak må icke äga rum.
Faller rösterna lika vid omröstning, avgör talmannens röst utom
vid val 9 då lotten avgör.
Ej må omröstning tillåtas därom, huruvida omröstning skall ägB. rum.
61 §.
Den, som i fattat beslut icke instämt, äger rRtt att till protokollet anmäla sin skiljaktiga mening. Dock må sådan anmäl an icke
föranleda vidare överl äggning .
62 §.
Talmannen må vägra att till handläggning upptaga väckt fråga eller
att framstäl la omröstningsförslag, om han finner det strida mot lag
eller beslut, so~ av landstinget redan fattats. För sådan vä gran
bör talmannen anföra skäl.
Nöje s landstinget icke med talmannens åtgärd, hänskjutes ärendet
till fö r sta lagutskottet 9 vilket utan dröjsmål bör i~komma med moti-vera t avgör 8nde, huruvida sakens upptagande eller omr östningsför.slag s
f r amställa nd e strider mot l ag eller mot av landstinget förut fattat
beslut .

63 §.
Beslut må ej vid justering sakligt ändras.
64- §.
Landstingsman, som ej varit tillstädes, då beslut i något ärende
fattats, äger rätt att därefter till protokollet anmäla , att han
icke deltagit i beslutet, men må ej framställa någon anrn2.rkning mot
detsamma.
6 kap.
Medde l ande av landstinget s be slut.

65 §.
Landstingets bes lut om antagand e a v l and s kap s l a g insände s till
r epubl ikens presid ent av landstingets talman, varom landsh öv dingen
bör underrättas.
Lag samma vare beträffande beslut , vilka utgör svar på presidentens framst ä llningar och medd el anden. Av landstinget antagna motioner? avsedda att f ör e lägga s riksdagen 9 översändes til l regeringen.
Har landstinget antagit förslag till framställning om beviljande
av extraordinarie anslag, öv ersändes beslutet till Ålandsdelega tionen.

.I.

-2566 §.
I 65 § omförmälda beslut samt övriga landstingets beslut, villcas
verkställande ankommer på lands!{apsstyrelsen, skall meddelas la:nd--

skapsstyrelsen genom skrivelse från landstinget.
67 §.
I 65 § omförmälda handlingar samt alla utgående skrivelser uppsättes och expedieras av landstingets kansli under nppsikt av lane.stingets justeringsutskott.
Ej må något beslut från landstinget expedieras, förrän det blivit
godkänt av justeringsutskottet.
Landstingsbeslut underskrives av talmannen och vicetalmännen,
med2n öv1'jga uigående expeditioner underskrives av talmannen och sekreteraren.
7 kap.
Särskild~tadE§~den.

68 §.
Presidentens framställninga:r och meddelanden skall såväl i plenum
som i utskott företagas till behandling framom andra ärenden.
69 §.
Infaller annan än i 15 § 2 mom. stadgad dag på lördag eller helgdag, gälleE första vardag därefter såsom utsatt dag.
70 §.
Landstingets protokoll föres under talmannens tillsyn av sekreteraren. Vid början av varje arbetsår utser landstinget inom sig
tre justeringsmän jämte nödigt antal ersättare att justera protokollet.
71 §.
Landstingeto kansli står under kanslikommissionens uppsikt. Till
kanslikommissionen hör talmannen och vicetalmännen samt två för v2rj e arbetsår valda landstingsmän.
72 §.
Landstingets 8rbetsordning, bestämmelser angående val inom lands-tinget enligt proportionellt valsätt samt instruktion för landstingets tjänstemän och tjänstemännens avlöning äger landstinget fastställa på förslag av talmanskonferensen.

73 §.
Landskapslagar, i 55 § omförmälda av riksdagen antagna lagar,
landstingets beslut om bifall till lag, genom vilken fördrag med
främmande makt bringas i lrraft i landskapet, samt övriga landstings·beslut 5 såvitt de är av allmännare betydelse, skall på åtgärd av land~
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74 §.
Iienna landstingsordning träder i kraft den 1 november 1971. Genom
densamma upphäves landstingsordningen för landikape t Åland av den
14 mars 1951 (14/51) jämte senare tillkomna ändringar.
Ma~iehamn,

den 16 mars 1971.
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