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ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 
1978 

N:o 63 

Nr 63. 

ALANDS LANDSTINGS BESLUT 

om ändring av Arbetsordningen för Ålands landsting. 

Antagen av landstinget den 20 november 1978. 

I enlighet med landstingets beslut') 

ändras 57 §, 59 § 1 mom. och 67 § Arbets
ordningen för Ålands landsting den 11 janua
ri 1974 10/74), samt 

fogas till Arbetsordningen en ny 68a §, 
som följer: 

57 §. 

För vart och ett av landstingets utskott 
samt för justeringsmännen skall utses minst 
två ersättare. I stora utskottet tillsättes dock 
minst fyra ersättare. På förslag av presidiet 
kan landstinget för visst val besluta om an
nat minimiantal eller om högsta antal ersät
tare. 

59 §. 

Kandidatlista skall uppgöras skriftligt och 
upptaga de föreslagna kandidaternas namn. 
På listan skall överst anges vilket val den 
avser, och därunder skall kandidaternas 
namn i bestämd ordningsföljd vara så ut
skrivna, att oklarhet om vem som avses ej 
kan uppstå. Listan skall vara. dagtecknad 
och undertecknad av minst så många lands
tingsmän, som den upptar kandidater, samt 
innehålla fullmakt för någon av dessa lands
tingsmän att såsom ombudsman inlämna 

') Talm. konf. framst. nr 1/1978-79. 
Lu bet. nr 4/1978-79. 

listan ävensom att vidtaga de i 60 § nämnda 
ändringarna. 

---------------

67 §. 

Personlig ersättare för vald, blir den som 
på kandidatlistan upptagits i par med den 
valde. Avgår den valde skall ersättaren trä
da i hans ställe och fyllnadsval av ersättare 
förrättas. 

Då personliga ersättare icke är föreskriv
na bestämmes ersättare för varje kandidat
lista sålunda, att därtill enligt jämförelsetal 
utses de efter de valda närmast följande kan
didaterna där ej särskilt antal ersättare är 
fastställt. 

Ytterligare ersättare utses enligt jämfö
relsetal bland de kandidater vilka icke tidi
gare förklarats valda. 

Vid tillfälligt förfall för ordinarie med
lem ankommer på denne att kalla ersättare 
i sitt ställe, varvid i främsta rummet bör 
kallas personlig ersättare eller ersättare 
som är utsedd från samma lista. Kan icke 
ordinarie medlem inkalla ersättare, ankom
mer detta på ordföranden. 

Utan hinder av föreskrifterna i denna pa. 
ragraf skall gälla vad om ersättare är sär
skilt stadgat. 
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68a §. 

Avgår ordinarie medlem för vilken per
sonlig ersättare inte är föreskriven, skall 

fyllnadsval förrättas. Likaså skall fyllnads
val förrättas då antalet ersättare understiger 
fastställt minimiantal. 

Mariehamn den 20 november 1978. 

K.-G. Fager ho 1 m 
vicetalman 

NILS DAHLMAN 
talman 
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Olof Jansson 
vicetalman 

ALANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 
1978 

N:o 64 

Nr 64. 

ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT 

om allmän hastighetsbegränsning år 1979. 

Landskapsstyrelsen har denna dag med stöd av 23 § i landskapslagen den 10 april 

1958 om vägtrafik i landskapet Åland (8/58), sådant stadgandet lyder i sagda 

landskapslag av den 20 april 1971 (16/71) funnit gott bestämma, att motorfordon 

under tiden från och med den 1 januari till och med den 31 december 1979 icke 

får framföras i landskapet Åland med högre hastighet än 90 kilometer i timmen. 

Mariehamn, den 11 december 1978. 

Vicelantråd K A R L S U N D B L 0 M 

Kanslisekreterare L a r s I n g m a r J o h a n s s o n 


