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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y -

r e 1 s e s framställning till Ålands l ands

ting med förslag till ändring av landstings

ordnihg~n för landskapet Åland. 
Vid behandlingen av l andskaparevisorernas berättelse angäende grans

ningen av landskapets räkenskaper och ekonomiska förvaltning under år 

1958 fattade Landstinget den 10 december 1959 beslut om, förutom annat, 

antagande av följande klämförslag: 

"att landstinget måtte hemställa hos I 
landskapsstyrel sen om förslag till så

dan ändring av landstingsordningen , att 

landskapets bokslut beredes i finansut-
1 

skottet." 

Från och med lantrådets berättelse för år 1953 har landskapets bok

slut införts i berättelsen såsom bilaga. Detta har medfört, att bokslu~ 

tet behandlats på beredningsstadiet av Landstingets lagutskott och då 

det måste anses vara landstingsordningens anda och mening att ett ärende,f 

s om enligt uttryckligt stadgande skall behandlas av visst utskott, icke 

skall behandlas i andra utskott annat än i det fall, att specialutskot

tet inbegär utlåtande av annat utskott, har finansutskottet saknat möj 

lighet att. uttala sig om landskapets bokslut. Då likväl landskapsrevi

sorernas berättelse behandlas i finansutskottet, vore det naturligast, 

att också landskapets bokslut skulle behandlas i detta utskott. 

För att förverkliga Landstingets beslut borde 31 och 32 §§ landstings

ordningen ändras. ~andskapsstyrelsen har ansett det lämpligast föreslå, 

att lantrådets berättelse skulle behandlas av lagutskottet såvitt angår 

den allmänna förvaltningen och av finansutskottet såvitt angår finans

förvaltningen. 

Med hänvisning till det 

förelägga Landstinget till 

Ålands 

ovan anförda får landskapsstyrelsen 

antagande nedanstående 

1 a n d s t i n g s b e s 1 u t 

om ändring av landstingsordningen för landskapet Åland. 

vördsamt 

I 

I enlighet .med Ålands landst~:~:-~::lut ändras 31 och 32 §§landstings~ 
ordningen för landskapet Åland, utfärdad den 14 mars 1951 (14/51), såsom 

föl jer: 

31 §. 
Lagutskottet skall bereda och avgiva betänkande i anledning av lant

rådets berättelse, förutom beträffande finansförvaltningen, samt de till 

detsamma överlämnade förslag angående stiftande, ändring, förklaring eller 

upphävande av sådan landskapslag; · vilken icke kan anses vara ev huvudsak-
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ligen ekonomisk natur, ävensom övriga till sagda utskott hänskjutna frå

gor. 

Lagutskottet åligger jämväl at t ski~ja mellan l andstinget och dess 

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

position eller då landstinget annorledes icke åtnöjts med talmannens för 
farande. 

32 §. 
Finansutskottet skall bereda och avgiva betänkande i anledning av 

lantrådets berättelse såvitt angår finansförvaltningen, landskapsstyrel

sens förslag till inkomst- och utgiftsstater. för landskapet och revisions 

berättelsen ävensom i övrigt avgiva utlåtanden och betänkanden i till 

dess behandling hänskjutna frågor av finansiell innebörd . 

Mariehamn den 10 mars 1960. 

På landskap.sstyrels ens vägnar~ 

Lantråd l:;i~ ( 

Landskapssekreterare 
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Rolf Sundman. 


