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L a n d s k a P s n ä m n d e n s framställning 

till hands landsting i anledning av landstingsmannen 

Herman Mattssons petition av den 19 februari 1936 an-

gående vidtagande av åtgärder för revision av lands-

tingsordningen och landstingets arbetsordning samt 

landstingsmannen Johannes Holmbergs petition av den 

18 febr~ari 1937 om ändring av mom, 6 § 25 i lands-

tingsordningen. 

l 
Sedan landstingsmannen Herman Mattsson uti en till landstinget in-

lämnad pet1.tion av den 19 februa.ri 1936 föreslagit, att landstinget 

ville giva landskapsnä.mnden i uppdrag att utarbeta och förelägga tin-

get förslag till de ändringar i landstingsordnlngen och dess arbets

ordning, vilka i hans petitionsmemorial b,erörts, i så god tid att I' 

landstinget hunne slutbehandla saken under då pågående valperiod, ha- J 

t· 
de landstingets lagutskott, vars utlåtande över petitionen inbegärts, 

t 
uti avgivet betänkande N!l 14/1936 avd.en 20 november sagda år hemställ~ 

L 
att landstinget gåve landskapsnämnden i uppdra~ att efter allsidig 

prövning uppgöra förslag till ny landstingsordning,med beaktande av 

i utskottets betänkande berörda synpunkter,att föreläggas landstinget 

vid höstsessionen 1937, men att ärepdet, försåvitt detta rörde änd-

ring av arbetsordningen, skulle hänskjutas till talmanskonferensen 

för utlåtande i sinom tid
9 Vid plenum den 25 1 sistnämnda månad omfatJ 

tade landstinget lagutskottets förslag 1 sin helhet och insände 1 skri-



31 dä.rpåf'öljande december ärendet till 1 1 velse av den andskapsn .. 
~de11 . :t 

d l agutskottets första kläm vidhandengav. det avseen e 

'l'illika har landstinget 1 skrivelse av den 16 april 
1937 inbegä.rt 

landskapsnämndens utlåtande med anledning av land-stingsmannen Joh f, 
annea 

Holmbergs petition av den 18 därforutgångne februari., ti 
u vilken han a 

hällit om landstingets åtgärd därhän., att mom. 6 ~ 25 1 " andstingsordni n 
gen måtte ändras i den riktning., att landstingsman ägde rätt att fä. de 

av eller på anhållan erhålla transumt ur landskapsnärnndens protokoll 

' vilket utlåtande jämväl innefattade uppgörande av förslag till bästa 
3 

tet för fr~ans lösande. 

Med anledning därav att landskapsnämnden var nödsakad att inlämna 

nere betydelsefulla framställningar till landstingets hästsession var ., 
det naturligt, att landskapsnämnden icke kunde ~krida till ett så omfa 

tande arbete som en ny landstingsordnings uppgörande krävde, varför 

ställning i ärendet måste an-st ä till en lämpligare tidpunkt. !iliuruväl ' 

tiden mellan höst- och vh-sessionen redan under många år visat sig var l 
I 

'-l för kort, har landskapsnämnden dock nu kunnat utföra det uppdrag lands ~ 

tinget till densamma. överlämnat. I sammanhang härmed har de t även synt 

.. t lämpligt att avgiva. förslag beträffande landstingsmannen Holmbergs nas 

framhli.llna. petition. l 
' att nusäl Det måste för envar framstå såsom ett oomtvistbart faktum., 

lande landstingsordning, som pi landskapsnämndens framställning •• 11:· 
Fin .. I tinget antagits under år 1922 i huvudsaklig överensstämmelse med il 



oos 

lands allaredan den 13 januari 1928 upphävda lantdagsordning av den 

20 juli 1906, ä.r föråldrad och i behov av revision. Därför måste det 

med tHlfr.edsställelse antecknas, att landstingsm.annen Herrn.an Matts-

son framlämnat förslag om dylik revidering i sin ovanomförmälda och 

välmotiverade petition. De synpUnkter petitionä.ren framhållit ä.ro äve 

samtliga av den art, att de kµnnat av la:ndskapsnämnden i största hu-

vlh.dsak vinna beaktande. 

Emellertid har landskapsnämnden vift företagen granskning av gällan 

de landstingsordning även funnit, att utö.ver de åtgärder petitionä-

ren föreslagit, sär~kilda ändringar och tillägg i densamma äro nödvän-

diga. Fördenskull har 1-andskapsnämnden velat föreslå t.ex. sådana 

stadganden, vilka skulle påskynda landstingets arbete, förhindra för-

slag utan tillräcklig beredning att inverka på beslut om inkomst-

och utgiftssta~en samt fCilrtydliga oklara punkter 1 gällande lands-

tingsordning. Landstingsordningens allmänna uppställning har 1 huvud-

sak dock bli vit oförändrad. De ändringar, som beröra denna, hava för-

. 
anletts dels därav, att ett antal nya paragrafer tillkommit, dels för 

systematikens skull. De av. landskaps~ämnden i sitt föreliggande för-

slag gJorda ändringar och tillägg komma här nedan, i den mån det är 

erforderligt, att närmare motiveras, och uti de fall, difr den nuvaran• 

de landstingsordningen innehåller stadganden, som ändrats, skall dess1 

särskilda paragrafer inom parentes ang~vas. 

§ 2 mom. 2 (Lts.o. § 2 mom. 2) 
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.. en Mattssons förslag har av landskapsnämnden o f t petitionar matats , 
t som hans uppfattning även sa~ngår med den best;;.,,_ l synnerlige.s -uu~ se 

mandat, s,om ingfi.r 1 Finlands riksdagsordning. riksdagsmans 

§§ 5 och 7 ( Lt s • 0 • § 5) 

04 

varken ur la.ndskapsnämndens f~rslag av år 1922 eller från 
landsting 

handlingarna fl:5r samma lir, då lands,tingsordningen an togs, har landskap 

nämnden kunnat utleta något moti.v för att ledamot i landskapsnä.mnden 

och de tjänstemän, vilka i ~Q. ~ 5 omnämnas, icke kunna väljas till 

la.ndstingsmän. Och det, kan heller näppeligen finnas skäl för att utest · 

ga dem från landstingsmannauppdraget, bl°-tt vissa förbehåll för dera s 

-deltagande i landstingsarbetet - sådana skola i det följande angivas _ ~ 

•- •. b_liva fastställda.. Tvä rtom tillföres ge nom 1.edamots och nämnda tj äns_te 

mäns eventuella. val till landstingsmä n en s a kkunskap ror arb ete t, varav 

landstinget städse bör anses ~ava behov, varjämte e t t större samfBrst 

för det gemensamma bästa kan ernås. Däremot måste man h ålla före , att 

landshövdingens och lantrådets ämbetsställning är av den art, att dess 

icke kunna inväljas i landstinget. s _tadgande h ä rom ingfi.r i § 7 • 

~ 13 (Lts.o. § 10.) 

Lagrummet är likalydande med motsvarande i Finlands riksda.g sordning• 

IS i rvode · ver ges rikadagsordning bestämmas led8Jllöternas av rik sdagen a 

h k samf iill oc rese Qstnadsersättning genom en av konungen och riksdagen 

beslutad stadga. På grund härav och då landstingsmannaarvodet 

1·ostn d 1 gat1°' , A a ernas belopp -kunna påverkas av den uppfattning i 1andsde e . 
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nen enligt dess nu tillämpade system vid treårsayräkningen eventuell1 

kan hysa .om dessa ersättningars storlek, synes det landskapsnämnden 

önskvärt, ~tt bestämmelser härom utfärdas genom landskapslag. 

§ 14 (Lts.o. § 11.) 

Landskapsnämnden är fullt ense med petitionären Mattsson om bötes-

straffe,ts olämplighet, varför bestämmelse härom utelämnats, likasom 

fallet är 1 rikets riksdagsordning, 

§ 16 (Lts,o. ~ 13,) 

Erfarenheten från landstingets ar.bete har visat, att en tudelning 

av den korta tid av trettio. dagar, som stär landstinget till buds, V&'l 

rit 

att 

och 

t~ll skada, ty den kontinuerlighet, som så nödvändigt behöves för 

arbetet skall snabbast möjligt medhinnas, har saknats, Färdenskulll 

då en månads landstingsarbete ej, åtminstone avsevärt, torde in- t 
kräkta på landstingsmans arbete och han dessutom, om han är bosatt på 

fasta Åland, vilket flertalet är, l!an resa hem till söndagarna, borde 

den föreslagna landstingst.iden vara vida mer ändamålsenlig än den för J 

ra, synnerligast ~om landskapet härigenom även skulle inbesparas en 

utgift. Även för landskapsnämndens lagberedningsarbete är nu gällande 

ordning alldeles olämplig. Den omständigheten att den föreslagna 

tiden vore olämplig därför, att riksdagen då ej ännu har statsförsla-

get slutbehandlat, bör icke inverka på denna ~r§ga, ty landstinget 

måste ur rent konstitutionell synpunkt äntligen frigöra sig från ett 

slaviskt beroende av budgetbehandlingen i Finlands riksdag. Dessutom 



har, såvitt landskapsnämnden har sig bekant, under den förflutna t1, 

den av självstyrelsen riksdagens beslut i fråga om rikets budget ej 

en enda gång påverkat landstingets beslut. 

§ 18 moxn. ·3 ·(r.ts .o. § 15 mom. 3) 

Den av landskapsnämnden föreslagna ordalydelsen har berott d els :p 

lantrådets ställning i självsty.x-elsens system, dels därpå att den r· 
te lantrådet högsta förvaltande myndigheten bör hava rätt att likso~ 

i andra länder, sä.rskil~ ~ Finland och Sverige, överlämna ärende til 

untima landsting. 

Emedan centralnämnden för landstingsmannaval, jämlikt~ 63 1 land 

- ska.psla©en av den 20 augusti 1924 om vallag för landskapet Åland, 8 

utfärda fullmaktc för landstingsman enligt i samma lagrum fast s tällt 

formulär, kan lag1igheten av fullmakt näppeligen bestridas,varför en 

särskild fullmaktsgnanskning i formellt hänseende förefaller landska 

nämnden fullkomligt onödig. En invändning därom att fullmakt möjlige ~ 

kunde innehavas av obehörig person, måste även anses utesluten, då 

landstingsmä.nnens namn enligt vallagen omedelbart efter valets utg 

1 dS' offentliggöras i landskapets officiella tidning samt envar till an 

t1 ld 1 l k Vara Va··1 kan·· d för l J. ngsman va nom ands ~pet självfallet måste 

tinget. 

·· di Till följd av fullmaktsgranskningens bortfallande torde nödVatl 

heten av en alfabetisk förtecknings uppgörande för hela valperioden 
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' 

vara påkallad. 

§§ 22 och 23 (Lts.o. §§ 19 och 20.) 

Ofta har inom landstingskretsar och myndigheter försports missnöje I 
I 

me~ de tid uppehållande ceremonier, vilka föregå landstingets verkli- 1 

ga arbete, I betraktande därav och den korta sessionstid, landstinget 

regelrätt förfogar över . för sitt lagstiftningsarbete och då ceremoni-

elet, sedan fullmaktsgranskningen bortfallit, väl kan medhinnas på ftt-1 

sta dagen, anser landskapsnä.mnden den föreslagna ändringen bruie ända-

målsenlig och nödvändig. 

~ 25 (Lts.0.$23 mom, 1.) . 

Landskapsnämnden har . omfattat petitionärens motiv beträffande lant 

rådets personliga initiativrätt och det slut, vartill lagutskottet 

härvid kommit • 

Att framställning enligt mom~ 2 kan återtagas torde icke behöva 

, närmare klarläggas. 

Enär lantrM.~ts berättelse skall innehålla en noggrann och detalje 
... 

rad redogörelse för landskapets förvaltning och ekonomiska tillstånd 

samt · verkställigheten av landstinge t s beslut liksom ock en relation 

ang ående lantrM.ets egen v~rksamhet i övrigt, m~ste det anses ligga i 

sakens natur, att denna berättelse, såsom 1 övriga parlamentariska 

länder regeringens berättelser, upptages till behandling och jämväl 

hänskjutas till utskott för avgivande av sådant utlåtande över densam 
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V
~fltill kall finnas-fog, ma, = 

. § 27 ( Lts • 0 • § 23 mom • 2 •) 

··11ande landstingsordning upptagna. benämningen npet1t1 11· Den 1 nuga on1 

.. 1 ~råga om riksdagsordningen skett, 1 förslaget har säsom aven .., ersal ' f 
med motion samt begreppsenligt upp~elats såsom i lagrummet angivits, 

I 

~ 28. -
stadgandet har· i förslaget införts med hänsikt till bestämmelserna 

i I 27 allmänna betydelse och då föreskrift , om motions inlämnande in-

g~ brule i Finlands och Sveriges r1ksdagsordningar och icke i arbets-

ordningarna. · 

Uti landstingsordningen förefinnes intet stadgande därom, huru för 

faras skall, då handläggningen av ett ärende vid lagtima landsting 

icke hunnit slutföras. Men väl har ett sMant förfarande tillämpats, 

att ärende, som icke slutbehandlats under en valperiod, helt och häl_ 

let Htt förfalla, varför nytt initiativ för dylik fråga nödgats till . 

gripas, Landskapsnämnden anser likväl, att bestämmelse 1 förstnämnt \ 

avseende bör införas, men hAl.ler före att nästnämnda tillämpningsför-

farande icke ur synpunkten av landskapets allmänna bästa är pä sin 

plats, ty det kan inträffa, att betydelsefulle och i landstinget ,n• I 
h'" i j "- e.IJI~ ang gg orda fr~or förfalla i brist på initiativ vid landsting, 8 

manträdande efter nyval , I lagrummet upptagna förfarande tillälllPas 

ju inom kommunalrepresentationen och har icke visat sig medföra oläS 

t 
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het, vilket däremo~ det häz:intills i landstinget tillämpade gjort. 

Landskapsnämnden behöver ju endast hänvisa till lagförslaget om införE 

de av jaktkort . I som inlämnades till landsti~get 1923, men nådde sitt 

avgörande först senaste seesion. 

§ 30 (Lts.o~ § 25.) 

Ie.ndskapsnämnden har flllnnit erfarenheten _frlm l~ndstingsarbetet 

fordra ett nytt ordinarie utskott, näml~gen kulturutskottet. Den mlmg

fald frågor av kulturell innebörd, som i regel ligga på landstingets 

/vederlagsbudgeten:, 
bord för behandling och framför allt avgivande .av utlätande öveii för 

kulturella och allmänt väl främjande ändamål, kräva såväl särskilt 

intresse som god sakkunskap på hithörande områden. Då dessutom ingen . . 

svårighet torde finnas att rekrytera nämnda utskott med kvalificerade . . 

.personer, finner landskapsnämnden sitt förslag i denna del i allo be-

fogat. 

På sätt landskapsnämnden i motiveringen av~§ 5 och 7 framhållit 

måste vissa förbehåll göras för ledamots i landskapsnämnden och tjän-
' 

otemäns med redovisningss~ldighet deltagande i landstingsarbetet. 

F~~eskrifter härut~nnan ~n~å i denna paragraf och torde icke erford-

ra förklaring. 

§ 32 (Lts.o. § 26.) 

I aniutning till landskapsnämndens motiv under 9 26 och petitionä-

rens uppfattning har lagrummet erhållit sin ändrade lydelse. 



~ 33 (Lts.o. § 27 .) 

b tingats av det under, 34 gjorda förslaget gk 

An .. dringen har e ~g"-o.e21, 

Som kulturutskottet äger handlägga. de ärenden, 

§ 37 •(Lts.:O. § 25 mom.6.) 

De.tta lagrums 1nnehäll sammangår i huvudsak med 

~ 
stadgandet 1 R l 

Il 25 

mom. 6 Lts.o. och ·dess ordalydelse bör vara klar. utan framhållande 
a.., 

särskilda skäl • 

Landstingsmannen Holmbergs petition har 1 detta sammanhang sk~

skruiats. Men enär enskild riksdagsman varken i r~ket eller i Sverige 

kan erhålla m~dighets handlingar, och vederbörande myndighet dessu- l 

tom, ·med angivande av skälen därför, kan rorvägra utskott rätt till 

dylika, har landskapsnämnden, med hänsikt jämväl till de helt visst 

mindre lämpliga konsekvenser ett godkännande av petitionen kunde med~ 

föra, icke kunnat omfatta petitionärens förslag. · 

P~ grund av den betydelse talm.anskonferensen tillmätts har stadgan 

de om dess allmänna uppgifter här 1ntag1 ts, såsom förhållandet ävsn l 
är i rikets riksdagsordning. 

, § 39 (l..ts.o. ~ 33.J 

Den höga ställning ordföranden i en lagstiftande församling inta· 

ger, innebär, att han ' skall iakttaga en i alla hänseenden opartisk 
I 

ställning i förhållande till de olika strömningar, vilka 1cunna vara ~ 

rådande i denna församling, och han bör med största möjliga oväld b, 
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hava sitt maktpåliggaµde uppdrag. Till följd härav har landskapsnämn-

den ansett det vara ra··tt tt i b 
a andra momentet införa en tydligare e~ 

stä.mmelse i det ~tt föreslagits, det talmannen icke må taga del i ö-

verläggning vare sig i plenum eller utskott. 

~nligt f 8 i gällande landstingsordning skall landstingsman i ut-

ö_vningen av sitt uppdrag så handla som rätt och sanning bjuda, Han är 

härvid skyldig att iakttaga lag pch är icke bunden av någr_a andra fö

reskrifter. Men däremot saknas stadgande därom, att landstingsman har 

rä.tt att erhålla ordet och till protokollet fritt uttala sig. Och än-

nu mindre förefinnes något stadgande om rätt att begränsa diskussio-

ner genom att förhi ndra yttranden, vilka blott medelbart tangera det 

förhandenvarande ärendet eller utgöra ett upprepande gäng efter annan 

av · det som redan yttrats. Fördenskull hava landstingets förhandlingar 

flerfaldiga gånger kunnat bliva ~nödigt uttänjda och även utan sam-

manhang. P.å grru1d härav. h.ar landskapsnämnden ansett det nödvändigt, 

att påta.lade brist blir fylld liksom ock att diskussionerna kunna be-
'· . 

gränsas, då skäl därtill förekomma. Då de akustiska förhållandena i 

den nuvarande landstingssalen därjämte äro s,ådana, att lågmälta lands-

tingsmä.nsuttalanden oft.a icke uppfattas av de bakom sittande, vore 

ett stadgande i arbetsordningen om skyldighet för landstingsman att 

vid längre anföranden yttra sig från skild talarstol ej opåkallat. 

~ ~3 (Lts.o. § 44.) 
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f t tats att det borde få'r sU.s utan tnot 

har så av a , i-,, 
Detta lagrulll e-. 

d gandens rätt må här nämnas, att det Und 
f de före ra e ring. Beträf an r cl~ 

k ofta inträffat, att föredragande varit n .. 
föregående åren gans a, 8.l'i.ra .. 

1 
um men icke lantrådet, och hade han då kunnat red 

rande vid P en , ogci .. 

ra för sakförhållanden vid ett ärendes behandling, vilka varit för 

.. en obekanta s ålu.nda även inbesparande tid för landsti 
landstingsmann ' 11, 

get, En ändring härutinnan vore otvivelaktigt till 

nämnden tror förvisso, att nämnda rätt icke kommer 

nytta, och land I Sk:e, 

att på något sätt 

missbrukas. 

~§ 45 och 47 (Lts.o. i 31 mom. 1,) 

Ordalydelsen 1 i 45 har . betingats dels av ärendets betydelse, dels 

av innehållet 1 förslagets~ 27, 

I mom, 2 av, 47 har förverkligats petitionärens av lagutskottet 

förordade önskningsmål d.ärom -att stora utskottets betänkande i regel 

icke skall bordläggas. 

~ 48 (Lts.o. § 31 mom. 4.) 

Den ändring har vidtagits i förslagets mom. 3 1 att stora utskottet1 j 

l 
vid återremiss får ·ingå jämväl i saklig behandling av den fcireliggan-, 

de frågan. 

Bestämmelserna hava tillkommit s &som en naturlig följd av 1andske. 

nämndens förslag under~ 13 • 

~ 50. -
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Stadgandet har landskapsnämnden ansett nödigt recipiera från riks

dagsordningens motsvarande lagrum, 

§§ 52 och 53. 

I syfte att tillmötesgå petitonärens önskningsmål beträffande före-

skrifter för budgetbehandlingen, vilka helt och hållet saknas, har land· 

skapsnämnden, efter allsidig prövning, stannat för ~en uppfattning, att 

de i Finlands riksdagsordning intagna stadgandena härutinnan bäst mot-

svara ändamålet och förty _infört desamma under nämnda lagrum, 

§§ 54 och 55 (Lts,O. ~ 34 mom, 1 och 3,) 

De fört ydliganden petitionären avsett, äro enligt landskapsnämndens 

uppfattning berättigade och hava förty införts. 
' 

§ 57 (Lts.o. § 33. ) 

' 
Enligt landskapsnämndens förslag under ~. 32 angående lagutskottets 

befogenheter skall lagmkottet skilja mellan landstinget och dess talm~ 
' . 

då talmannen yägrat upptaga väckt fråga eller att framst älla proposi-

tion. Då. dylik tvist kan uppst å öch någon instans måste finna;i, s9m av-
,_ 

gör dylik fråga, mås te lands kapsnämnde n anse I a. t t s tadgande här om bör 

ingå i landstingsordningen och då l ämpligast erhålla föreslagen formule • 

ring. 

§~ 61 och 62 (Lts.o. § 43. J 

Lagrummens ordalydelse utgöra dels ett förtydligande av gällande 

bestämmelser, dels tillägg, vilka klarare framhålla landstingets ställ-

ning till rikets president och utgöra en trygghet för att alla utgående 



h ä.lla en med landstingets beslut öve 
h krivelser er rens-handlingar oc 5 

stämmande formulering • . 

· ~ 64. 

uppgift anses så betydelsefull, att bestÄ--ei .. Kanslikommissionens -.u.Lll! 

ser om densamma och val av dess medlemmar böra intagas 1 riksdagsord .. 

ning. Ense med denna uppfattning har landskapsnämnden även infört tnot .. 

svarande stadganden i le.ndstingsordningen. 

~ 65. 

· Med anledning därav · att landskapsnämnden ansett det vara ä.ndani.åJ.8 • 

enligt att från · arbetsordningen intaga särskilda bestämmelser i sitt 

förslag till landstingsardning, såsom till exempel angående talmansko 

ferensen och kanslikomtnissionen, medan till exempel antagandet av sek-

reterare uteslutits såsom hörande till arbetsordningen, bör, om. land-

skapsnämndens förslag vinner landstingets godkännande, ovillkorl1gen 

även arbetsordningen undergå revision. 

Jämte det landskapsnämnden föresl§r, att landstingsmannen Holmberg , 
I 

.. d \ ovannamn a petition avbBjes, Ur lsndskapsnämnden, med hänsikt till d) 
synpunkter och sakförhäl.landen här ovan framhållits och vilka i i:svrigtl 

framg!ur lagtexten, förelägga landstinget till ant~gande ett sllyda.n; 

de lagförslag:· · 

"LANDSTINGSORDNING 

·för 

landskapet t.. d ,uan . 

l 
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Kap. I. 

Allmänna grunder. 

Landskapet bands befolkning representeras av landstinget, som 
l 

består av trettio landstingsmän. 

La.ndstingsmannaval förrättas vart tredje år samtidigt i hela 

landskapet. 

Landstingsmans uppdrag vidtager, så snart han förklarats vald, 
l 

och fortfar intill dess nästa val förrättat.s. 

Har landstinget blivit upplöst och ny~ val förrättats gälle, vad 

i mom. 2 är sagt. 

§ 3. 

·Landstingsmännen utses genom omedelbara, proportionella och hemll 

ga val; för sådana val skall landskapet hand bilda en valkrets. 
l 

Vid dessa val hava alla valberättigade lika rösträtt. 
'· 

Ej må valrätt genom ombud utövas. 

Närmare bestämmelser om tiden och sättet för valen meddelas i 

särskild vallag. 

Berättigad att deltaga i landstingsmannaval är envar, som äger 

medborgarrätt i republiken Finland, samt under en oavbruten tid av 

fem år haft laga bo och hemvist på fuand och före valåret fyllt tju~ 
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.. m den första Januari, det år valet äger rum, är lila 
guett år, avenso ll., 

i i~on kommun inom landskapet tland. 
tals skri ven n<>ö 

valrätt tillkommer dock ej: 

l) den, som står under förmynderskap; 

2) den, som i kommunalhem eller annorledes året om åtnjuter l'u!J I 
fattigvård; 

3) den, som är i konkurstillstånd; 

4) ,den, som för ll:$sdriveri dl:$mts till' allmänt arbete, ända till 

utgAngen av det tredje året frAn det, då han frAn arbetsanstalten 

frigavs; 

5) den, som dömts förlustig valrätt eller medborgerligt förtroen 

de eller förklarats ovärdig att nyttjas i lantlets tjänst eller att 

föra annans talan, vare sig domen är slutlig eller icke; · 

6) den, som övertygats att hava vid landstingsmannaval köpt elle 

sålt röst eller gjort försök därtill, eller på flere än ett ställe 

avgivit sin röst, eller genom våld eller hot stört valfriheten, änd 

till utgAngen a~ det sjätte kalenderåret efter det, då slutlig dom 

i saken gavs. 

Valbar till landstingsman är envar, som är valberättigad. 

Förverkar till landstingsman vald person sin valbarhet, upphör 

hans landstingsmannauppdrag, 



-~ 7. 

Landshövding och lantråd må icke vara landstingsmän. Kallas lands-

tingsman att bekläda något av förenämnda ämbeten, upphör hans lands-

tingsmannauppdrag. 

~ 8. 

Ej må den, som förklarats vara till landstingsman vald, befrias 

från detta uppdrag, där han ej förmår visa laga förfall eller annat 

skäl, so~ av landstinget godkännes. 

9 9. 

Avlider landstingsman, eller .förlorar han sin valbarhet, eller avg ~ 

han på grund av laga eller.av landstinget godkänt skäl, inträder er-

sättare i hans ställe. 

Beträffande den ordning, i vilken ersättarena inkallas, stadgas i ,1 

vallagen. 

~ 10. 

I 

I 
fandstingsman är pliktig att i u~övningen av sitt uppdrag så hand-

la, som rätt och .sanning bjuda. lian är därvid skyldig att iakttaga lag 

och är icke bunden av några andra föreskrifter. 

~11. 

~j må landstingsman förvägras att inställa sig vid landsting och 

sitt värv utöva. 

Häktas landstingsman under pågående landsting, skall därom genast 
l 
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arunälas hos landstingets talman, 

§ 13, 

~andstingsman åtnjuter av landskapsmedel arvod h 
e oc därutöver e:r .. 

sättning för resa till och från landsting, 

Landstingsmans arvode samt ersättningen för resekostnader best ·· 
¾na 

genom lag; förslag till sådan lag handlägges i den ordning, 48 fö:re. 

skriver. 

I sagda lag skall ock bestämmas det arvode , som vid avbrott i l an 

tingets sammanträden och efter dess avslutande må tillkomma medlenun 

na i särskilda utskott. 

§ 14. 

Infinner sig landstingsman icke i rätt tid till landsting eller u~ 

te blir han utan landstingets tillstånd från sammanträde, och har han 

icke haft förfall, som av landstinget godkännes, kan landstinget döma 

honom till förlust av landstingsmannaarvodet för varje dag han utebli 

vit. Landstingsman, som icke låtit sig härav rätta, kan av landstinge 

förklaras hava förverkat sitt uppdrag. 

Undergår landstingsman frihetsstraff, gånge därunder sitt landstin 

m.annaarvode förlustig. 

Kap. II. 

Landstingets början, upplösning och avslutning. 

§ 15. 

Landstinget sammanträder i Mariehamn eller, där särslcilda omst$ld 
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heter sådant påkalla, å annan ort inom landskapet. 

~ 16. 

Lagtima landsting sanunankommer årligen den. 10 november och åtskil-

jes, efter att hava samlad .i trettio dagar, utan så är, att lands-

hövdingen. på landstingets framställning förlängt tiden för sammanträ-

det. 

Är nu nämnd eller eljest.i denna landskapslag för visst fall be-

stämd dag helgdag, gälle första helgfria dag därefter såsom för så-

dant {all stadgad. 

~ 17. 

Har landsting upplösts, skall landstinget efter nyvalen sammankom-

ma till lagtima sammanträde å första dagen i den kalendermånad, som 

begynner näst efter nittio dagar från up~lösningen. 

§ 18, 

Av landshöviingen beror att sammankalla urtima landsting samt att 

I 
bestämma när det skall åtskiljas. 

l 

r. Ej _må urtima landsting utsättas att börja tidigare än å femtonde 

! \ dagen efter kallelsens utfärdande, ej heller f9rtgå längre än till 

och med sista .helgfria dag före den, då lagtima landsting vidtager, 

Vid urtima landsting må endast fö~ekomma ärende, som föranlett 

landstinge1B sammankallande, eller av lantrådet •lleY landskapsnämnden 
I 

eljest till densamma överl~as, så ock vad me d dylikt ärende står i 

oskiljaktigt sammanhang, 



oz3 
tings början och avslutnings 

rti!lla 1ands amt ä!'end 

Al'lg ~ende u 
ena.a 

s vad i motsvarande fall om 1 
1 1akt taga , agt.:lzna 

·11ng skal 
la.1v1 

behalla 
'-l8tJ 

är ste.dga.t• 

landsting offentliggöres i sådan Ut.t 

1 e till urtiwa 
la.n"'a1. 

l{B.).le s 
'-l .t\. a, 

vari allmänna, landstinget rörande b 

nde tidning, 
esl"t 

pet utkomma. 
.... 

b .. a. kUilgc5ra.s • 
förfoganden or 

10 .. sts och förQrdnande om nya val utf'i::i .... dats ~ 

liar lands tinget upp 
......_. , S{al 

den Ordning, som i ~ 66 säges, samt d .. j . I 
sådant kungöras i 

ar åmte :tnedde 

las den myndighe t Och de nämnder, å vilka valens föranstaltande 

mer. 

§ 20 • 

. j den dag, då landstinget skall efter val f'örsta gången sammankom-

ma, böra samtliga landstingsmän klockan tio före middagen till lands-

tinge t s kansli inlämna sina av centralnämnden f'ö r landstingsmannaval 

i landskapet utfärdade fullmakt er. , I 
Alfabetisk förteckning över de landstingsmän, som inlämnat sina fu 

makter, uppgöres för valperioden och skall samma dag före klockan tol l 

av lansliet tillhandahållas landstinget. 

a··ger då' 

Landst1ngsman, som infinner sig efter landstingets början, 

I 

1 i nt aga säte d 
t · 

' se an han för talmannen uppvisat sin fullmakt• . 

· ~ 21. 

Göre s under 
" rJalifl' 

lands t1nget, på grund av denna landskapslag, aruna ' 
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mot landstingsmans behörighet, ankomme dess prövande å landsbinget, 

såframt icke samma anmärkning genom besvär över valet redan dragits 

eller ännu kan dragas under vederbörlig myndighets avgörande. 

I övrigt må fråga om giltigheten av landstingsmannaval icke vid 

landsting upptagas, utom då anmärkning göres därom., att beträffande 

valet eller därtill hörande åtgärder uppenbart brottsligt förfarande 

förekommit eller att otvivelaktigt misstag vid fastställandet av va

lets utgång ägt rum. I sådant fall äge landstinget., där det tillika 

är tydligt, att brottet eller misstaget ku~at utöva inverkan på ut

gången av valet., och ändring ej vidare kan i besvärsväg vinnas, vid-

taga sådan åt~ärd, som är förenlig med bestämmelserna i vallagen. 

Den., vars landstingsmannarätt är satt i fråga, bibehåller emeller-
' 

tid sitt uppdrag såsom landstingsman, intill dess han förklarats här-
' 

till obehörig • . 

~ 22. 

Den dag, å vilken landstinget tager sin ~örjian, skola landstings-

männen klockan tolv på dagen sammankomma till plenum, som börjas med 

upprop efter den i ~ 20 nämnd~ förteckning. Vid detta plenum., vid vil· 

k~t ordet föres av den landstingsman som är till ären äldst, väljer 

landstinget skilt för sig t~lman och två vicetalmän. 

Därefter avgiva talmannen och vicetalmännen inför det församlade 

landstinget, var efter annan, denna högtidliga försäkran: 
' 

"Jag N,N, försäkrar, att, jag vill i utövningen av talmansbefatt-



ningen efter 
f
"!'Illåga upprätthålla såväl 

all min ° et 8 
lli~ d. 

den l'ik ! 
j d i enlighet med grundlagarna t111 ler,~ 

som 1e.ndske.pet 1e.n kolllln8.ijcl 
e l' '• 

O
m valets utgång ,skall ofJ'ördröjligen ll.tti · 

Meddelande t111st ä1 , 

hövdingen, 

la.a lallo 
1 

Och vicetalmännens uppdrag gälla för den t1 
Talmannens d 

' soin t 

av denne. le.ndstingsordning finnes stadgat för l an.dstings:rn I, 
¾lauPPcti, 

as 

Avlider talman eller vicetalman under landstingets f·· orlopp 
e11e~ , 

gfu> ,han från sin befattning, skall · ny t alman eller vicetalm 
an Utan ~ 

mål väljas. 

f 23 • 

Efter att hava erhållit meddelande om, vilka personer blivit vald/ 

till landstingets talman och vicetalmän, meddel ar landshl5vdingen elle 

annan person, som republikens president därtill förordnat, att l ands• 

tinget 15ppnas klockan femton samma dag. Å utsatt tid skola landstings 

männen, efter det gudstjänst förrättats, sammankonuna i landstingets 5 

sionslokal. 

Vi d 1 
f "l jS.S• 

ands tingets avslutande skall motsvarande förfarande 0 

Kap. III. 

Om ärendenas upptagande vid lands tinget• 

~ 24. 
/jJ!ll'l~5 

Huru presidentens 1e. 15\'erl 
framställningar och me ddelanden sko 

fBr j 

till lands tinget· d" j "l vstyrel.9e 
' arom stadgas i ~ 7 av lagen om s a 

l and , given den 6 rnaJ· 1920. 
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t 25. 

Landshövdingen och lantrådet samt landskapsnämnden äro berättigade 

att överlämna framställning ttll landstinget antingen vid dess öpp-

nande eller senare under pågående landsting, 

Då skäl därtill anses föreligga, kan dylik framställning återta-

gas. 

~ 26. 

Den av lantrådet jämlikt. bestämmelserna i~ 12 av landskapslagen 

angående ordnandet av Älands landskapsförvaltning, utfärdad den 5 

mars 1923, avgivande årliga berättelsen skall å tid, som av landstin-

get bestämmes, upptagas till behandling, 

~ 27. 

La.ndstingsman äger rätt att till landstinget överlämna motion i 

den ordning~ · 28 stadgar~ Motion skall innefatta antingen: 

1) lagmotion, innehållande i lagform avfattat förslag om stiftan-

de av ny landskapslag eller om ändring, förklaring eller upphävande 

av gällande landskapslag; 

2) finansmotion, innehållande förslag om upptagande av anslag i 

landskapets inkomst- och utgiftsstat samt 1 budgeten för vederlags

medlen och landskapets övriga enskilda inkomster och utgifter för föl · 

jande finansår; eller 

-3) hemställningsmotion., inneh'ållande förslag att landstinget måtte 

hos riksdagen, presidenten, regeringen eller landskapsnämnden hemstäl • 



.. i ärende, som hör till dess., 

1dtage.nde e.V 
le. OII1 1/ 

ätgard ~s ber 

1.. i o~e~l 
··tt att Bver amna ni tia ti 11~t 

dstingets 
'-ende le.Il 

ra v att , 
t·· 

Ailg11-
vad 1 i 13 av lagen om 

Otiet, 

S • •• 
¾o 

gäller, 
Jalvst ~~ 

Y'l'else 
d riksdag 

Finl!!Il s r~ ~t 

;;., stadgat• 
1and ... 

~ 28. 

. älda motioner skola, skriftligen avfatta 
Uti 9 27 omförm de' ö~e ~-

as tå femte dagen före kl k 
lämnas till sekreteraren sen oc an toi,., er, 

ter landstingets öppnande. 

T motion böra jämväl angivas de skäl, på vilka förslaget 
~ gl'undas, 

EJ må ärenden av olika beskaffenhet i en skrift sammanföras. 

~ 29. 

Har handläggningen. av ärende vid lagtima landsting icke hlllln1t 

slutföras, fortsättes dess behandling vid följande lagtima landsting 

även om landstingsmannaval mellankommit. 

Kap. IV. 

Om ärendenas beredning. 

9 30. 

Vid varje lagtima landsting sko;ta senast å andra dagen efter des 

clppnande tillsättas ett lagutskot.t' ett finans- och ekonomiutskott 

samt ett kulturutskott ä•l 
' vart och ett bestående av fem medlenmie-r, 

v~nsom ett justerin s- r ftit 
g och expeditionsutskott med tre medleJJllll8, ' 

8 ådan behandling av .. till' 

a.renden., som Omförmälas i ~ 48, skall 1e.nds 

get j iiniväl ovansa d i vil 

g a dag ttllsätta landstingets stora utskot t, 
l 
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ket skall inväljas tio medlemmar. 

Landstinget äger ock, när behov därav jppas, utöver nämnda lagbe-

stämda utskott, tillsätta extraordinarie utskott med tre medlemmar i 

varje. 

För varje utskott tillsättes sagda dag även två ersättare. 

Av urtima landsting tillsättas de utskott, vilka för beredningen 

. av de hos landstinget förekonnnande ärendena erfordras. 

Valen till alla utskott äro proportionella, där två eller flere 

personer skola väljas. Närmare bestämmelser om valsättet utfärdas av 

landstinget. 

~ 31. 

Ej må landstingsman, spm tillika är ledamot åv landskapsnämnden, 

vara medlem av utskott eller deltaga i val till utskott. 

Ej heller må någon, av vilken l ·andstinget kan fordra redo och an-

svar, inväljas i utskott, där granskning av hans egna tjänsteåtgi=j.rder 

kan förekolllll18., eller vilken saken persenligen berör, 

~ 32. 

Lagutskottet skall bereda och avgiva betänkande i anledning av 

11,Ultrådets berättelse samt de till detsamma överlämnade förslag an-

gående stiftande, ändring, förklaring eller up~hävande av landskaps-

lag. 

Lagutskottet åligger jämväl att , skilja mellan lam.stinget och dess 

talman, då talmannen vägrat upptaga väckt fråga eller framställa pro-



position. 

~ 33. 

Finans- och ekonomiutkottet skall granska landskapsnämndens till 

landstinget avlämnade förslag till inkomst- och utgiftsstat för 1 -
anu .. 

skapet ävensom revisionsberättelsen och härom avgiva betänkanden .. 
- " % 

som i övrigt avgiva utlåtanden och betänkanden i till dess bh e andling 

hänskjutna frågor av finansiell och ekonomisk inneb~rd. 

~ 34. 

Kulturutskottet skall avgiva utlåtande till finans- och ekonom1ut-

skottet över landskapsnämndens förslag till budget för vederlagsmed-

len samt 1 övrigt avgiva betänkanden i frågor rörande landskapets un-

dervisningsväsende, fornvård, biblioteks~ och studiecirkel- samt all· 

män upplysn1ngsverksamhet ävensom i övriga till detsamma hänskjutna 

.f'r8.]Jlställningar av kulturell innebörd. 

~ 35 • 

. l justerings- och expeditionsutskottet ankommer att övervaka, det ~ 

landstingets expeditioner ijverensstämma med dess beslut. 

~ 36. 

ft d da0 de blivit Landstingets utskott skola senast dagen e er en, 

utsedda, sammanträda. 

Lag-,finans- och ekonomi- samt kulturutskotten välja, vart inorn sir 
. .. tfl:i--vid varje landsting, ordförande och viceordförande samt aro ~eslu J 

ra, då minst tre med1emmar deltaga i sammanträde. Justering s~ och 0
~ 
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peditionsutskottet utser biott ordförande och erfordras allas närva-

ro för fattande av beslut. Kallelse till första sammanträdet utfärdas I 
I 

och ordet föres, till dess ordförande valts, av den äldste medlemmen. 

Vid förfall för utskottsmedlem träde ersättare i hans ställe. Utskot-

ten äga, vart för sig, utse sekreterare. 

, Så fort · sig göra låter, böra utskotten avgiva de betänkanden och 

yttranden, som på dem ankomma. Betänkandena och yttrandena underskri-

vas av ordföranden och sekreteraren. 

Uteblir utskottsmedlem utan förfall ell~r särskilt tillstånd från 

utskottets sammanträde, anmäle utskottets ordförande härom till lands 

tinget och kan landstinget döma honom förlustig landstingsmannaarvo- i 

de eller del därav, såsom i ~ 14 säges, samt, därest det sker oftare, 

förklara honom hava förgerkat sitt uppdrag såsom utskottsmedlem. 

Medlem, , som icke bidragi t till utskottets beslut, är obetaget att 

till utskottets betänkande f oga sin skriftligen avfattade reservation, 

dock ~tan att bet?X1kand~ därigenom uppehålles. 

~ 37. 

Finner utskott sig behöva tillgång till handlingar, som hos land-

skapsnämnden eller landskapsnämnden underlydande myndighet och tjän-

stema.ri. hlEr allmän '-nrättning . i landskapet tillkommit, eller oclc in-

hämta muntliga eller skriftliga upplysningar av dylika, sko1a de äs-

kade handlingarna eller upplysningarna på utskottets begäran utan 

dröjsmål .genom landskaps~ärnnden delgivas eller meddelas. Om de icke 
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Kap. V_;, 

.. h dling i plenum och stora. utskottet. Arendenas be an 

~ 39, , 

Talmannen åligger att utfärda kallelse till plenum, att därvid föM 

redraga ärendena och leda överläggningarna, ,_ att framst älla proposi-

tion för besluts fattande, att vidmakthålla ordning vid sammanträde" _ 

no. och jämväl i övrigt vaka däröver, att sådant, som s trider emot l ag _ 

' icke må kollillla under överläggning, samt att med landstingets samtycke , 

avsluta plenum. 

Ej må talmannen taga del i överläggning eller omröstning vare sig -

, i pl enum eller utskott' ej heller 
el'" föreslå något annat än det, som 

fordras för verkställi t 
1n1 ghe av landstingets beslut eller arbetsordn 

gen. 

Vid förfall för t 1 
a mannen, träder 1 hans ställe förste, eller o!ll 



förfall även för denne inträtt, andre vicetalmannen. 

§ 40. 

Landstingets_ förhandlingar, vid_ vilka användes svenska språket, 

äro offentliga, såframt ej landstinget för visst fala annorlunda be

stämmer. 

j 41. 

Försåvitt ej nedan annorledes är stadgat, äge varje landstingsman 

vid plenwn rätt att erhålla ordet i den ordning, vari han sig anmält, 

samt till protokoll~t fritt tala och utlåta sig i alla frågor, som 

under överläggning komma, och om lagligheten av allt~ som inom lands-

ting~t sig tilldrager. Ej må n~on yttra sig, innap ordet tilldelats 

honom, och icke heller utom proto~ollet. 

Utan hinder av vad i mom. 1 ~r stadgat 1 må landstinget kunna fatta 

beslut därom, att i visst ärende antalet yttranden eller den åt varje 

landstingsman för yttrande ~edgivna tiden, eller vardera, skall be

gränsas ävensom därom, i vilka fall landstingsman är skyldig att ytt

ra sig från särskild talarstol, där sådant icke ~r i arbetsordningen 

stadgat. 

f 42. 

Ingen landstingsman må tillåta sig personligen förolämpande ut

tryck eller eljest uppträda på ett mot god ordning stridande sätt. 

S~er det, och låter den felande sig icke ay talmannens föreställning 

rätta, äger talmannen fråntaga honom ordet. Har sådant ägt rum, må 



den felande för det sammanträdet icke vidare :vttr 
a sig. v·· 

ac1ce s 
att den landstingsman,. som s filunda sig förgått• därj .. 

ai:nte 
!'ö:t-a 

i~ 

ncn erhålla varning, elL.er på viss tid, ej översti ta.t~ 
ga:nde två. 

tnå. a." 

"ecit 
uteslutas från landstingets sammanträden eller Vid 

0
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doznsto1 
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-'-a.a 
ler om saken bör förfalla, skall beslut därom av 1 
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sammanträde utan föregående överläggning fattas. 

Landshövdingen c:ch lantrMet äga rätt att övervara 
landst1n geta 

plena och deltaga i överläggninga:ma,,men icke i besluten. Lag 
sa,,,,,,_ 

-""<i Vat 

r~ beträffande ledamot i land~kapsnämnden. Är han tillika 
landstings~ -

man, mä hpnom icke förvägras att, 1 beslut del taga. Vill någon av de 

ovannämnda yttra sig. gives honom ordet framom andra. 

År lanträ.det icke vld plenum närvarande, äge han, efter fattat be-/ 

slut av landstinget och på därom skriftligen gjord anhållan, infinna "t-

sig till såd~nt för att lämna upplysningar 1 1 2.nd skapets angelägenhe-

ter. Därest dylika upplysningar icke av lantråd e t omedelbart kunna av• 

givas, må honom därtill beredas nöd1gt rådrum. 

Föredragande vid landskapsnämnden äge jämväl rätt att vid landst1nj 

pP• 
gets plena lämna upplysningar i f'rågor, vilka äro vid landst1nget u · \ 

tagna till behandling och, ankomma å dennes beredning. 

~ 44. 

må han väl i 
I ärende, som personligen rör någon landstingsman, 

överläggningarna, men ej i beslutets fattande deitaga. 
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~ 45. 

Landshövdingens, lantrådets oc{l 1 andskapsnämndens framställningar 

så ock i 1<. 27 
~ omförmälda motioner må icke till slutlig behandling fö-

retagas, innan betänkande över dem av utskott avgivits. 

~ 46. 

Varder ej i~ 45 nämnt ärende, då det första gången till behand

ling förekommer, genast enhälligt förvisat till utskott, skall det 

ligga på bordet till något av de närmast följande sammanträdena, då 

sådan hänskjutning ska~l ske. 

~ 47. 

Utskottsbetänkande skall, då det första gången !"cir.edrages, läggas 

på bordet. Viµ nästa föredragning skall det, evad överläggning ägt 

rum eller icke, ånyo bondläggas, om två eller flere landstingsmän det 

begära; men då ärendet tredje gången förekommer, må bordläggning icke 

vidare äga rum. 

Vad i föregående moment är stadgat, avser icke stora utskottets be • 

tänkande, vilket dock, rlå det första gången f~redrages, må läggas på 

bordet, därest två eller flere landstingsmän därom anhålla. 

'48. 

Ang~ utskottsbetänkande lagförslag, skall ärendet underkastas tre 

skilda behandlingar i landstingets plenum. 

Vid första behandlingen fpredrages utskottsbetänkandet och lämnas 

åt landstingsmännen tillfälle att yttra sig i frågan. Sedan överlägg-



överläznnas ärendet, utan att b 
t avslutad, es1"t 

f örklaras ~ :t ningen 
t a ut~kottet, som det åJ.ig 

f attats, tills or ger att 
själva se.ken <l~t 

de Och 
framstäJ.la de förslag, till vilka utskott 

yt tran et 1~ avgiva "-an 

finna anledning. 

dlingen föredrages stora utskottets betan·· ka.h~e 
Vid andra behan 44~ 

' \re_~ 

vid landstinget ingår~ i prövning av lagfl:>rslaget samt f'attar besl-ut 
On 

. .. kild punkt däri. Godkännes stora utskottets förslag 1 varJe sars alla. 

delar, ftsrklaras andra behandlingen avslutad• Blir stora utskottets 

förslag icke oförändrat godkänt, ~verlämnas lagförslaget, i den 11_ 

delse det genom landst-ingets beslut erhäl.lit, ånyo till stora utskot-

tet, på vilket det ankomme;r:' att förorda sistnämnda förslag, eller att 

efter förnyad saklig prövning av ärendet., föreslå ändringar häri, el-

ler att avstyrka dess ~tagande. Hava fprändringar av stora utskottet[ 

tillstyrkts, besluter landstinget om dessas godkännande eller avböj an j
1 

de, varefter andra behandlingen förklaras avslutad. 

Innehåller stora utskottets betänkande lagf'örslag , må vid andra be,' 

, handlingen hela lagf'Brslagets fö~kastande ej föreslås. 

Medan andra behandlingen av .rrlgan plgllr, kap landsUnget in.fordr•j . 
nytt utlå.tande av det specialutskott, som först berett ärendet, elle] 

av annat spec1aiutskott. Samma rätt tillkomme ock stora utskottet• 'j 

Vid tredje behandlingen, som äger rum tidigast dagen efter de t e.nd·~ 

ra behandlingen avslutats ö:randel 
, röredrages ärendet till slutligt avg J 

och kan landstinget härvid f .. rslaget, ] 
antingen orörändrat antaga lag 0 
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~ådant det vid andra behandlingen godkänts, eller förkasta detsamma. 

~ 49, 

Vid handläggning 
0

av lagförslag angående_ uppbärande av landskaps

skatt skola _jämväl stadgandena i~ 48 lända till efterrättelse. 

~ 50 • 

. Landstinget är obetaget att till stora utskottet hänskjuta även 

andra frågor, än de 1 .9~ 48 och 49 avsedda. Sker det, tillämpas be-

stämmelserna i ~ 48 sålunda, att ärendet undergår enqast två behand-

lingar och avgöres vid den andra av dessa. 

~ 51. 

Vid ur tima 1 andstin_g upptaget ärende skall vid samma landsting 

slutligen avgöras. 
' 

~ 52, 

Av landstin~sman framställt förslag, som avser införande i land-

skapets inkomst- och utgiftsstat av nytt, i landskapsnämndens ftlr'slag 
' 

icke upptaget anslag, må, då avgörapde fattas angående inkomst- och 

utgiftsstaten för laniskapet, beaktas endast försåvitt detsamma väckt: 

genom finansmotion, som förelegat till i granskning i finans- och eko-

nomiutskottet samt vid behov jämväl förberedelsevis i det special-

utskot~, vars arbetsområde anslaget närmast berör. 

§ 53. 

I händelse lanistinget vid handläggning av finans- och ekonomiut-
' 

skottets förs~ag till inkomst- och utgiftsstat för landskapet icke 



... drat återförvisas inkomst- och godkänt bet-ä.nkandet oföran , U.tglttar, 
ö~, 

det samma genom landstingets be 1 .. arat· som s u.t slaget, sålunda an ~ta.~t 
h ekonomiutskottet, som äger avgiva utlåtande "'"' t till finans-- oc 

-ig¾ll., 
t idtagna ändringarna. Föreslår finans-de de av landstinge v och e1. 

"-0, 
. . t .. dringar i landstingets beslut, avgöre landst1 nomiutskotte an 

Ilget 
0
~ 

fo"rkastande av utskottets förslag. godkännande eller 

5 54. 

Ej må i något ärende, däri överläggning ägt rum, skridas tni be. 

slut, innan landstinget, efter talmannens hemställan, förklarat .. over. 

läggningen avslutad, · 

~ 55. 

Då fråga föreligger till avgörande, framställe talmannen, på grund 

av vad i saken förelupit, så avfattad proposition, att svaret 11 ja11 el 

ler "nej" uttrycker landstingets beslut, 

Finnas nere förslag till beslut, ställes ett sås om kontraproposi• 

tion mot ett annat, intill dess om alla sålunda röstats; och böra de 

avsedda propositionernas ordalydelse och ordningsföljd vara av lands• 

tinget godkända, innan proposition, till besvarande framställes, Erin• 

ringar mot den ftlreslagna ordalydelsen och ordningsföljden må göras, 

men ny överläggning i själva saken icke äga rum. 

Ej må omröstning tillåtas därom, huruvida omröstning bör äga ruin· 

- Närmare bestämmelser därom, huruledes omröstning skall försiggå, 

fastställas i landstingets arbetsordning, 
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~ 56. 

Den, som i fattat be.slut icke i t " ns ä.rnt, äge rätt att till protokol-

let anmäla sin skiljaktiga mening ; dock må sådan anmälan icke föran

leda vidare överläggning. 

~ 57. 

Talmannen må icke vägra att till handläggning upptaga väckt frå-

ga eller att framställa proposition, där han ej finner sådant strida 

mot lag eller beslut, ~om ~v landstinget redan fattats; och bör tal-

mannen,i fall av vägran,anföra skälen härför. 

Nöjes landstinget icke med talmannens åtgärd, förvisas ärendet 

till lagutskottet, vilket bör utan ~röjsmål inkomma med motiverat ytt• 

rande, huruvida sakens upptagande eller propositions framställand~ 

strider mot lag eller av landstinget förut fattat_ beslut; och lände, 

vad utskottet ~ålunda förklarat, till efterrättelse. 

§ 58. 

Beslut må e-j vid justering sakligt ändras. 

Vad landstingsman yttrat och överläggning, som därav följt, f§r 

med hans och landstingets samtycke vid justering ur protokollet ute-

slutas, såvitt icke beslutet tydligen sig därpå grundar. 

§ 59. 

LandstingsJllB.n, som ej varit tillst-ädes, då beslut i -något ärende 

fattats ,, äge rätt att därefter till protokollet anmäla, att han icke 

del t agit i beslutet, men må ej framst-älla någon anmärkning mot detsam 



~ 60, 

av visst ärende icke hunnit Vid lagtinia 
1 ffar behandlingen ana.sti 

ll~s h .. ärendet av så brådskande beskaffellh t sessit>n avslutas, oc ar e , att 

°-e1 lämpligen· kan vid nästa lagtima session förtsätt behandling ej . as' lllå 

fortsatta behandling ske vid mellanfallande extra session hå ~ss • ~ 
I varom landstinget äger besluta. 

Kap. VI. , 

Om.meddelande av landstingets beslut och utlåtanden, 

' 61. 

•Av landstinget antagen landskapslag överlämnas j ämte skrivelse fr~ 

landstinget till presidenten och insändes till denne genom landshövdin 

gens förmedling • 

Lag samma vare beträffande utlåtanden, vilka utgöra svar å presiden 

tens framställningar och meddelanden. 

Av l andstinget antagna motioner samt framställningar 

insändas l~kaledes genom landshövdingens förmedling . 

~ 62. 

till reger!J 

Uti 1 61 Omförmälda handlingar samt alla utgående skrivelser uppsät 

tas och expedieras av landstingets sekreterare unde r uppsikt av l ands

tingets justerings- och expeditionsutskott~ 

' Ej må någon expedition frän landstinget utgå,, innan den blivit god" 

känd av justerings- och exped1t1onsutskottet ·. 
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De handlingar, som 1 ~ 61 ära nämnda, underskrivas av talmannen 

och vicetalmfumen men 11 .. 
, a a ovriga utgående expeditioner av talman-

nen och sekreteraren. 

Kap. VII. 

Särskilda stadganden. 

< ' 63. 

Presidentens,, landshövdingens, lantr~ets och landskapsnämndens 

framställningar och meddelanden skola alltid säv.äl i plenum som i ut~ 

skott i främsta rummet till behandling företagas. 

~ 64. 

Landstingets kansli står under kanslikommissionens uppsikt. Till 

kanslikommissionen höra talmannen och vicetalmännen samt två lands-

tingsmän, vilka sistnämnda, därest landstinget icke om dem kan ena~ 

utses genom proportionella val. 

Angående grunderna för utgiftsstaten för landstingets kansli stad-

gas, på sätt i ~ 13 är sagt. 

~ 65. 

Landstingets arbetsordning, bestämmelser angående val inom lands-

tinget enligt proportionellt valsätt samt reglemente för landstin-

gets tjänstemän äger landstinget fastställa. 

'66. 

Le.ndskapslagar och andra landstingsbeslut av allmännare betydelse 

samt de i§ 11 i lagen om självstyrelse för Äland nämnda förordningar 



uti en särsldld, !J_an(is n,ri'attningssam11ng 
sltola kungöra.s bett ·· ' cl 
publikation. 

Samtliga kostnader t'ör landstinget bestridas med landskaps 
?neaei, 

~ 68. 

Denna landstingsordning, varigenom landst1ngsordningen f·· 
Ol' l¾q .. 

skapet ÄJ.and, utf'ärdad den 7 maj 1923,, upphäves, träder 1 

l januari 1939. 11 

Mariehamn den 8 :februari 1938. 

P&landskapsnämndens vägnar: 

kl-art d en 


