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I vtm Sune Erikssons ni.fl. lagmotion föreslås att vissa bestämmelser införs i 

lagtingsordningen om samrådsförfarandet i EU-ärenden, som hittills grundat sig på 

talmanskonferensens beslut och praxis. Självstyrelsepolitiska nämnden föreslås få 

ställningen som ett allmänt samrådsorgan i EU-ärenden och som ett organ som skall 

handlägga också andra frågor som gäller landskapets externa relationer. Samrådet i EU

frågor äger rum i något av utskotten i utskottsspecifika ärenden och i 
självstyrelsepolitiska nämnden i ärenden av allmän eller övergripande natur. Nämndens 

medlemsantal föreslås också något utvidgat. 

Utskottets förslag 
Utskottet föreslår att lagförslaget antas med ett par mindre preciseringar av lagteknisk 

natur. 

UTSKOITETS SYNPUNKTER 

Allmän motivering 
Utskottet konstaterar att det av vtm Sune Eriksson m.fl. väckta lagförslaget genomgått 

en grundlig beredning i olika skeden. Det egentliga beredningsarbetet har gjorts inom 

lagtingets talmanskonferens som vid olika tillfällen fört diskussioner om dels förfarandet 

för samråd i EU-ärenden, dels självstyrelsepolitiska nämndens ställning vad gäller övriga 

frågor som sammanhänger med landskapets externa relationer. Lagtings grupperna har 

också under behandlingens gång haft möjlighet att framföra synpunkter. Lagmotionen 

grundar sig på ett enhälligt beslut i talmanskonferensen. Utskottet tillstyrker därför 

lagförslaget med endast några mindre preciseringar av lagteknisk natur. 

Utskottet konstaterar att de föreslagna ändringarna i lagtingsordningen innebär att 

lagtingets arbetsordning på några punkter behöver kompletteras eller ändras. Utskottet 

utgår från att beredningen till denna del fortsätter inom talmanskonferensen. 

Lagstiftningsordningen 
Utskottet konstaterar att lagtingsordningen kan ändras endast på det sätt dess 55 § 
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föreskriver, dvs för antagande erfordras att lagförslaget omfattas av minst två tredjedelar 

av de avgivna rösterna. Behandlingsordningen beaktas i lagförslagets ingress. 

Detaljmotivering 
42a och 42b §§ I paragraferna ingår hänvisningar till 59a § självstyrelselagen. Utskottet 

föreslår att bestämmelserna får en mera allmän formulering så att hänvisning görs till 9a 

kap. självstyrelselagen. Omformuleringen motsvarar bättre bestämmelserna om sekretess 

och handlingsoffentlighet i nuvarande 60a § självstyrelselagen samt beaktar eventuella 

kommande ändringar av självstyrelselagens 9a kap. 

ÄRENDETS BEHANDLING 

Lagtinget inbegärde den 28 april 1999 lagutskottets yttrande över framställningen. 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Wickström-Johansson, vice 

ordföranden Jansson samt ledamöterna Siren, Sjöblom och Söderholm. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

att lagtinget antar det i lagmotionen 

ingående lagförslageti följande lydelse: 

LANDSKAPSLAG 
om ändring av lagtingsordningen för landskapet Åland 

(Ingressen lika som i framställningen). 

29, 30 och 32 §§ 

(Lika som i framställningen). 

42a § 

Landskapsstyrelsen skall, då förslaget är av intresse för landskapet, informera 

lagtinget om sin syn på förslag till rättsakter, fördrag eller andra ärenden som bereds 

inom Europeiska unionens institutioner och som landskapsstyrelsen underrättats om 

enligt bestämmelserna i 9a kap. självstyrelselagen. I detta avseende sänder 

landskapsstyrelsen utan dröjsmål en skrivelse jämte förslaget till talmannen som 

vidarebefordrar ärendet till ett utskott eller till självstyrelsepolitiska nämnden för samråd 

med landskapsstyrelsen. Utskottet eller nämnden kan avstå från samråd om sådant på 

grund av ärendets natur bedöms som obehövligt. 

(2 och 3 mom. lika som i framställningen). 
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42b § 

Medlemmarna i ett utskott eller i självstyrelsepolitiska nämnden som deltar i 
behandlingen av ärenden som gäller Europeiska unionen skall iaktta den sekretess som 

är påkallad av att rikslagstiftningen gäller för sekretess och handlingars offentlighet i 

frågor som avses i 9a kap. självstyrelselagen. 

(2 mom. lika som i framställningen). 

51 § 

(Lika som i framställningen). 

(Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen). 

Mariehamn den 2 september 1999 

Ordförande Lotta Wickström-Johansson 

Sekreterare Lars Ingmar Johansson 


