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ÅLANDS FÖRFAT1NINGSSAMLING 
1988 Nr 33 

Nr 33 

ÅLANDS LANDSTINGS BESLUT 

om ändring av arbetsordningen för Ålands landsting 

Antagen av landstinget den 28 mars 1988 

I enlighet med landstingets beslut 
ändras 5 § 1 punkten, 31 § 1 mom., 39 och 

52 § §, 55 § 1 mom. och 58 § arbetsordningen för 
Ålands landsting den 11 april 1972 (19172), 
samt 

fogas till 5 och 62 § § nya 2 mom. samt till 
arbetsordningen nya 68b, 68c, 68d och 68e § § 
som följer: 

5 § 
Kanslikommissionen åligger: 
1) att övervaka landstingets ekonomiskaför

valtning, uppgöra förslag till årsstat för lands
tinget samt att besluta om betalning av lands
tingets utgifter på sätt som närmare bestäms i 
räkenskapsstadga för landstinget; 

Kanslikommissionen för förteckning över de 
landstingsmän vilka överenskommit om att 
samverka som grupp i landstinget. 

31 § 
Talmannen anmäler om inkomna framställ

ningar, motioner och övriga ärenden som skall 
behandlas vid plenum. Om möjligt anges sam
tidigt dagen då ärendet föredras för behandling. 

39 § 

I 48 § 2 mom. landstingsordningen avsedd en
kel fråga skall muntligen uppläsas av lands
tingsman vid det plenum då frågan besvaras. 

Härefter avger lantrådet eller ledamot av land
skapsstyrelsen svar på frågan. Har svaret ut
delats i skriftlig form, skall det likväl uppläsas. 
Anförande av frågeställaren eller annan lands
tingsman som tillåtits yttra sig får inte över
stiga två minuter. 

Talmannen skall senast vid plenum före
gående dag meddela att svar på enkel fråga 
kommer att avges. 

52 § 

Val sker med slutna sedlar utom i 62 § 2 mom. 
avsedda fall då öppna sedlar används. Sedlarna 
avlämnas efter upprop. Talmannen skall ome
delbart därförinnan visa de närvarande att val
urnan är tom. 

55 § 

Val, där en enda person skall utses, sker med 
i 68e § nämnt undantag sålunda, att envar 
röstande på en blank valsedel antecknar sin 
kandidat, och den förklaras vald som erhållit 
mer än hälften av de avgivna rösterna. Uppnås 
inte sådan röstövervikt, förrättas nytt val. Får 
inte heller då någon mer än hälften av de avgiv
na rösterna, förrättas ett tredje val mellan de 
två som vid den andra omröstningen uppnått 
det högsta röstetalet. Vid tredje omröstningen 
förklaras den vald som erhållit de flesta röster
na. Uppkommer lika röstetal i andra eller tredje 
omröstningen, avgörs .företrädet genom lott
ning. 
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58 § 

Då två eller flera personer skall utses sam
tidigt, förrättas proportionella val med kan
didatlistor såsom i 59-68 § § stadgas, förutom i 
de fall landstingsordningen föreskriver annat 
förfarande för tillsättande av landskaps
styrelse. 

62 § 

När landskapsstyrelse enligt bestämmelser
na i 64b § landstingsordningen skall tillsättas 
genom proportionella val, skall den röstandes 
namn finnas angivet på den utdelade valsedeln. 
Detta gäller även då lantråd och vicelantråd 
härefter skall utses. 

68b § 

När lantrådskandidat skall utses, framför tal
mannen vid plenum sitt förslag, varefter ären
det bordläggs till avgörande behandling vid ett 
plenum som hålls tidigast följande dag. Vid det
ta plenum verkställs öppen omröstning om tal
mannens förslag. Omröstningen får inte föregås 
av annan än i 51 § avsedd diskussion. Vidare 
bordläggning kan inte ske. 

68c § 

I 64a § 3 mom. landstingsordningen avsett 
meddelande skall av lantrådskandidaten 
skriftligen tillställas landstinget. Sedan ären
det upptagits vid plenum och överläggningen 
avslutats framställer talmannen förslag till be
slut, varöver öppen omröstning verkställs. 
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Under överläggningen kan ärendet bordläggas 
en gång till ett plenum följande dag om minst 
två landstingsmän begär det. 

68d § 

Av landstinget utsedd lantrådskandidat skall 
skriftligen tillställa landstinget sitt i 64a § 4 
mom. landstingsordningen avsedda förslag till 
landskapsstyrelse. Då ärendet första gången 
föredras skall det, sedan lantrådskandidaten 
redogjort för förslagets innehåll, bordläggas till 
ett plenum som hålls tidigast följande dag. Vid 
detta plenum skall landstingsmännen beredas 
tillfälle att vid överläggning uttala sig om för
slaget. Under överläggningen kan ärendet 
bordläggas en gång om landstinget så beslutar. 
Efter avslutad överläggning verkställs öppen 
omröstning om lantrådskandidatens förslag i 
dess helhet. 

Har lantrådskandidatens förslag förkastats 
och yrkande omedelbart därefter framställts 
om att landstinget måtte ge denne i uppdrag att 
framlägga nytt förslag, verkställs särskild om
röstning härom. Sådant förslag får inte inne
hålla motivering. 

68e § 

I 64c § landstingsordningen avsett förslag 
angående fyllnadsval till landskapsstyrelsen 
skall av lantrådet skriftligen tillställas lands
tinget. Med anledning av förslaget verkställs 
öppen omröstning, vilken inte får föregås av an
nan än i 51 § avsedd diskussion. Bordläggning 
av ärendet kan inte ske. 

Detta beslut träder i kraft den 1 april 1988. 

OLOF JANSSON 
talman 

Karl-Gunnar Fagerholm 
vicetalman 

Jan-Erik Lindfors 
vicetalman 
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