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Landskapsnämndens tt~ 

ställning till Ålands landsting mad förslag 

till äf~etsordning för landstinget. 

Sedan Ålands landsting uti skrivelse för den 9 december 1922 åt 

Landskapsnämnden uppdragit att uppgöra förslag till arbetsordning för 

Landstinget, har Landskapsnämnden med nänsikt därtill, att Landstinget 

antagit ~n landstingsordning, som i huvudsak överensstämmer med repu-

blikens riksdagsordning,:för sin del funnit det ändamålsenligt, att 

till grund tör förslaget till arbetsordning lägga den, som kommer till 

användning 1 Finlands riksdag, därvid dock självfallet tillbörlig 

hänsikt tagits till sådana omständigheter, som dels k.Unna betinga. 

e;i, förenkling uti ordningen för ärende; handläggning, dels även er

fordra ay liandS-t.tngets~..:Li..påkallada ändringar e11el uteslutningar.,_ 

Landskapsnämnden rår förty föreslå att Landstinget ville antaga 

nedanstående förs1a~ .till 

A r b e t s o r d n 1 n g t ö r Å l a n d s 1 a n d s t i n g 
=-

Konstituerande åtgärder. 

Då landstinget törsta gånge:n sammanträder till plenum, intager 

den landstlngsmedlem, som är till. åren äldst, talmannen~ plats och 

föranstaltar upprop wed biträde av den, som.han utsett att föra pro-

tokollet. 
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Landstingsmännen intaga häreft~t bokstavsordning, vilken 

skall iakttagas intill dess landstinget armorlunda beslutar. 

~ 2. 

·Härefter sker val av talman och vicetalmän med slutna sedlar och 

sålul).da, att, om ingen vid första omröstningen erhållit flertalet av 

de avgivna rösterna, ny omröstning skall verkställas. Har ej heller 

vid andra omröstningen någon erhållit sådan ovillkorlig röstövervikt 

skall en tredje omröstning äga rum och den förklaras vald, som därvi 

fått de flesta rösterna. Bliva vid tredje omröstningen rösttalen li 

ka,avgöre lottning. 

Om utgången av valet bör 1 skrivelse till landshövdingen och lan 

skapsnämnden anmälas. 

Talmannen och vicetaimännen bilda landstingets presidium. 

Vid landstingets andra plenum tillsätter landstinget en kansli-

kommission, till vilken nöra talmannen, vicetalmännen och tvenne lan 

tingsmän, vilka utses på sätt som gäller för val av ledwnöter till 

landstingets utskott. 

Kanslikmnmissionen åligger att besätta kanslitjänsterna swnt bib 

liotekariebefattningen, ävensom antaga nödigt antal betjänta; att ö-

vervaka landstingets tjänstemäns verksa.ml,let och med avseende därå 

landstinget avgiva nödiga törslag; att uppgöra lista över landsting 

männen tillkommande arvoden; ävensom att avgiva yttrande angående 



, vilken ordnandet av landstingsmännens platser i plenisalen. 

I denna paragraf ornförmälda tjänstemän tillsättas enligt kansli -

kommissionens prövning rör viss tid, eJ längre än tör valperioden, 

·dlar och eller ock mea rätt till uppsägning. 

talet av § 4. 

j heller sekreterarbefattningen anslår talmannen ledig att ansökas. Sek- · 

övervikt, reterar~n tillsättes vid landstingets plenum, sedan kanslikommissio-

om därvid nen avgivit utlåtande om sökandena. 

talen 11- Sekreterarens mandat fortgår intill början av nästföljande lands-

tingssession. 

och land ·Sekreteraren bestrider under tiden mellan landstingen sekreterar-

befattningen 1 expeditionsutskottet, ombesörjer förekommande kansli-

och tryckningsarbeten samt.övervakar kanslipersonalens verksamhet. 

o m e 1 e k t o r e r o c h u t s k o t t • 

Valet av ledamöter. till landstingets utskott verkställas med 
till 

slutna sedlar. 

§ 6. 
amt bib-

Den, som förut blivit vald till ledamot 1 tvenne utskott, vare 
att ö-

berättigad att avsäga sig ledamotskap i ytterligare utskott med un-
iärå til 

dantag av stora utskottet. Å landstinget ankommer att pröva, huru-
1stings-

vida utskottsledamot må på grund av annat uppgivet hinder från dylikt 
mde 

uppdrag befrias. 
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I§ 7. I , ·· 

,, . V~rJ~, u~skott vä:,..Jer. vi!l s~tt rö;rsta sammanträde ordförande och 

viceordförande. Val i utskotten verkställas med slutna sedlar, där-

est utsko1;tets samtldiga le(i~möter icke enas.c;>m ~at valsätt. Eljes 

må omröstning ske öppen g~nom namnupprop eller på annat vis, såsom 

. utskottet tör gott finner. Vj.d lika röst tal avgör ordförandens röst 

om.utg~ngen av orä.förande"'."' och viceordföra.ri.d.evalen bör till land 

tingets plenum inberättas. 

§ 8. 

Utskott kan giva tillkallade experter rätt att deltaga i överlä 

µingarna angående v1~st äre!lde, men .iclte 1. besluten. 

§ 9 .• 

Har utskottsledamot utan t.örfall, som av utskottet godkännes, el 

ler utan ~ärskilt .. tillstånd tre gånger avhållit sig frän utskottets 

sammanträden, skall sådant anmälas hos landstinget, som med anledni 

därav vidtager den åtgärd, villeen av OJ!lständigheterna påkallas. 

~ 10 •. 

Be!t~er landstinget att något ärende skall i dess helhet eller 

delvis behandlas av tvenne utskott, skola utskotten, där de önska g 

mensamt yttrande i ärendet avgiva, för sådant änd~ål sammanträda t 

gemensamma överläggningar eller och uppdraga utlåtandets avfattande 

åt särskilda av utskottet valda delegerade. 
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Betänkande i ärendet som av utskott "behandlas, skall kortfattat 

uppsättas. Betä.nl{andet bör avslutas med klämmar, innehållande utskot-

tets rör1!lag. 

Vid stora utskottets sammanträden förfes dessutom kortfattat pro-

tokoll, upptagande i utskottet gjorda tör~lag, o:mröst.ningspropositio-

ner och utskottets beslut. 

§ 12. 

' Utskottsbetänkanden juster'as antingen av utskottet i dess helhet 

eller av justeringsmän, som utskottet därtill utsett. 

Expedi tloner trän utskott underskrivas å utskottets vägnar av ord-

för anden. 

o m t a l m a n s k o n t e r e n s e n • 

Å talmanskonterensen, som består av talmannen och vicetalmännen 

samt ordföranden i de av landstinget tillsatta utskotten, ankommer att 

väcka törslag om tills·ättande av särskilda utskott utöver de fyra or-

dinarie utskotten; föreslå ändringar i landstingets arbetsordning; av-

giva utlåtande rörande sådan ändring däri, vartill landstingsman ta-

git initiativ samt i övrigt göra de framställningar, vilka med avseen-

de å landstingets arbetsordning och arbetsplan befinnas nödiga. 

~Å talmanskonferensen ankommer Jämväl att föreslå beloppet av det 
i, 
i' 

arvode, som jämlikt ~. 10 i landstingsordningen tillkommer landstingsmän:I: 
'! 
'.i 
li 
1· 

I 
·Il 
I' 
I! 
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§ 1.4. 

_ . FÖI'.~nag till den 1 41 §. uti landstingsordningen stadgade arbete-

plan åligger ·tal.manskont'erens.en .til.l landstinget, avgiva tör den när-

mast följande tiden .•. .Arbets.pl.anen utdelas. mångfalcJ.igad åt landstin-

gets medl.em.mar •... ), 

Anser talmansk.onfel'..ensen i töljd av: .S,ll!n~e .inträffade omständig-

~ heter tillägg eller ändringar till arbetspl.ane\' gore därom hos land 

tinget förslag. 

Qm p l. ena. 

, l 

Kallelse till landstingets plenum skall anslås i förru1mnet til.l 

landstingets sessionssal sist kl.ockan 6 på aftonen före den rör ple-

num ktmgjorda dagen ell.er ock delgivas landstingsmännen under näst.rö 

regående pl.enum. I kal.lel.sen bör, såvitt möjl.igt, upptagas de ären~ 

den, som därvid skola behandlas. 

§ 16. 

Kortfattat sammandrag av dagordningen eller föredragningslistan 

skall före plenum anslås å lämpliga ställen och i kansliet hållas 

tillgängligt för l.andstingets medlemmar. 

Motioner och petitioner till. landstinget el.l.er förslag till dy-
I• 

lika avsedda att föreläggas riksdagen, skola skriftl.igen avfattade -

verlämnas till sekreteraren senast å tredje dagen efter landstingets 
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öppnande. ; I 

önskar landstingsman, att annat ärende v,id,plenum upptages, skall 

· 1 . han hos talmannen t god 1t1d därom göra skrittl.ig :framställning, vari 

sak-en och yrkandet i kortlie't nämnas. ,,({ 

Endast 1 undantagsfall vare tillåtet·att upptaga ärende utan att 

1därom gjorts anmälan på sätlt ovan nämnts. 

~· 18 •. 

Anser talmannen något ärende av den beskaffenhet, :att detsamma icke 

må vid offentligt sammanträde handläggas, eller hava tio landstingsmän 

anhållit att något ärende skall behandlas vid icke offentl~gt samman

träde, låta-talmannen utrymma åhörarplatserna samt frarnstä11e till 

landsttngets avgörande, huruvida ärendet skall vid offentligt samman

träde behandlas eller ej. 

Dagordningen tör ett såäant icke offentligt sammanträde må icke 

genom anslag eller på annat sätt kUngöras. 

§ 19. 

Plenum vidtager med namnupprop. 

Landstingsmanil' S'bin icke ~i:rfin~er sig till plenum senast 15 minu

ter efter uppropet, antecknas i protokollet såsom rränvarande. 

~ 20. 

Medan annan talar, må landstingsman begära ordet endast skriftli

gen sålunda, att han lämnar eller sänder sin namnsedel till sekretera-

ren. 
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Lämpliga sedlar för narnnteclaling skola tör landstingsmännen hållas 

, till hands. · 

föregående andragande skriftligen anhål1i t, ·om ;911det~; ,.,l 

1 . : · .Anhåil.!Ler; ,:J.andshövdingen elle!I" av: .honom ;förondnad tJ iinsteman vid 

under pågående plenum om ordet,, skall sådant, tilldelas dem med före-

trädesrätt framom övriga talare. 

- <-- ( ~ 

(I ! l ., ,, §. a2.;., ! i 

Varje talare bör noga hålla sig till sak.,~som· behcntdlas. Avvtke 

han därifrån, skall talmannen.uppmana honom att hålla sig till saken -

Larmande ,yttringar av bifall eller ogillande må vid landstingets ,, . , 

plenum icke tillåtas. 

§ 24. 

Begäres under pågående överläggning ärendets bordläggning, eller 

väckas förslag, vars godkännande skulle avbryta den sakliga behandl. 

gen av ärendet, bör frågan därom avgöras, innan övefläggn1ngen må fo 

sättas. 

§ 2.5• 

Talare, som framställer nytt förslag, vilket han önskar underkas 



1å11as omröstning, bör, därest t'al.månnen prövar sådant nödigt, över.lämna 

fÖrsiagets kläm~ erITiftligen avfåttad; genom sekre'teraren till tal-

under '' mannen. 

om: förslag, som ej understötts, må ej omröstning ske. 

1an vid § 26. 

;psnämnle Plenum må ej fortgå efter klockan 11 på aftonen, såvida icke tal-

,d före- niaiuien .anser särskild' anledning därti1J. fö'te1.fgga eller landstinget 

så beslutar. 
i ! 

lats. . I <! Da omrostnirig'medsltttna sädlar eJ:ler va1·verkstä11es, skola två 

landstingsfu.ä:n:, vilka tal.Illannen därom aiun:odar', taga· plats vid talmannens 

· Avvtker 'bord och bi träda hohom vid r 1östsed1arnas öppnande och granskning. Då 

l saken. upprop sleer, bör varje landstingsman avgiva sin röstsedel i den ordnin~ 

•'som hans' narnn1 upprbpat·a. · I annan· br'dning må rö'stsedlar ej avlämnas. 

tingets l: i , I~ 28. >!' j 

Kortfattat p'rotokoLtsuttrrag,' skall ·så sn:art ske' kan lämnas åt de 1 

42 § i landstingsordningen omnämnda landstingsmännen att j~stera. 

, eller ·s äts K i~ d a st a ~ g an ~en 
:========================~-~-

ahandlin ·,' L L I.' 

§ 29. 
~ må for .- l~ ; 1 

Från landstinget utgående Skrivelser samt landstingsbeslut justeras 
; I ••.J 

av det i ~ 28 av landstingsordningen omnämnda justerings- och expedi-

tionsutskottet, där landstinget ej i särskilt fall utöxar sin justering 
1derkast 

rätt. 



.Å utskottet.ankommer jämväl att efter landstingets avslutning ut-

"anordna.,kostnaderna för landstingshandlinga.rnas. eventuella befordran 

till tryckning.och övriga av landstinget föranledQ.fl kostnader. 

Expeditions- och jus,teringsutskotten s;Kola fortsätta med sin verk 

sa.mhet till dess de av landstinget dem.anförtrodda uppdrag slutförts. 

Lan<lstingsman, som.för enskildaup:pdrag undfått ledighet från la 

tingsgöromål., tillkommer icke arvode under den. 'l;;i.d ledigheten varar, 

vida denna överstiger tre, dagar. 

Landstingsman, som på grund av sjukdom.el.ler annat laga förfall 

~indras deltaga uti landstingsarbete,, m.ä under t . .i.den för förfallet 

keuteslut~s från rått til.l arvode. 

Böter, som landstinget enligt§ 11 i.landstingsordningen, kan 

utebliven landstingsman, skola förvaras såsom talmannen föreskriver 

samt användas ·på sätt landstinget beslutar. 

§ 32. 

De, vilka åhö~a landstingets överläggningar, böra noga ställa 

till efterrättelse gällande stadganden för ordningens vidmakthållande 

och föreskrifter, vilka kunna varda av landstinget ~åbjudna. sådana 

föreskrifter böra vara å lämpliga ställen anslagna. 

Uppstår oordning, äge tal.mannen förordna, att åhörarplatserna s ~ 
.. I 

utrymmas. 
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§ 33. 

Denna arbetsordning tjäna t1li efterlevnad, intill, dess landstinge1 

beslutar ändring i eller tillägg till densamma. Sådant beslut lände 

genast till efterrättelse. 

önskar landstingsman taga initiativ till ändring av arbetsordninge~ 

göre därom till landstinget skriftlig framställning, vilken skall, så

framt densamma icke av landstinget förkastas, till talmanskonferensen 

överlämnas för avgivande av utlåtande. 

Mariehamn, den 9 januari 1923. 

På Landskapsnämndens vägnar; 


