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. LAGUTSKOTTETS be:bänkande NQ 15/1950 med an .. 

le.aning ~v 1anastingsmal1nen Harm.an.Mattssons 
inotion till !lanas lan~s'ting (l\IQ l/1950) med 

förslag ~m antagande. av ny land,st~in~sordning 
;f'ör l~na skapat Åland. · 

Förenä,.~di;t, ~otion.,. varöver lana stinget inbegärt låf5utskottet? utlåtand 

h~r · utskpttet mea lnndstingets tillst_åna behandlat ~i~ .särskilda samman ... 
. träden ~fter .vintersession och får f()r land stinget vördsammast -framhålla 

följanae: 
I inledningen ti 11 sin motion..:~::. berör landstingsmannen M~ttsson det. 

J,agstift~iA.gsa:pbete i som in.leddes .år 1936. och som ~vsåg att :r;11~ ett re" 

.dan då kännbart behov av ny la.ndatingsordning ·,för landskapet.•A Han nämner 

även or.se.ken till, var.för .detta lagstiftningsarbete icke, :resul~erat i lan 
', :' . ' ' ' " . ~ ' ' 

skll_psla.g 1 o?:h flen. _inverkan på sake:n~ som: deti· senare väckta frågan om revi 
sion ._s,v sJäl~sty,re lse 1agst1ftn:ln~ert utövat pLä:rie11ne.t-~ En kort hänv,i.sning 

" till Aen alltn}mna moti:reringen 1' motionen är närför tillfyllest fö!'. att 

påvisa behovet av ny landstingso:rdning för landsJp:i.p~,t. 

Den omständigheten att sja'.l.vstyre lse j.agsrevisionen .: .. ~nnu. icke slutfC5rts 

, ~ynes icke utgöra hinder för att återupptaga arb~t.et ~~d. Ol!l:arl::le,tning e.v 
· · ~ånastingsordninge~, Dels liggerrtiäpunkt~n f'or. ikraftt~ädande .av en ny 

-självst:Yrelse'.Lag "1 en måhänaa avlägsen framtid, aels-kan ju landE).'j;ingsord· 

ninge,n1 ifall cien nya självstyrelselagen påkallar ändring av df,)nsamma 1 

någon enskild paragraf, f:ramdeles.e·fter behov äna;as. Fördela~n.s.·med en 

. -omarbetad lana stingsordning synas dock i m§n.ga avseeP:den bliva så påta$11· 

ga, att hänsynen till självstyrelselagsrevisiol'len bör v.~ka. 
I .. s~ort sett ligger. lana stingsbe slutet av år 1942 som grund för niotio• 

nen.,.En,dast ifr~ga Ol\l fyra paragrafer skiljer sig motionE;in ;från sagda b,e• 
sl;_;t. 

Utgående ifr.ån att en mera. om.fattande allmän motiyering a.ärför är över• 

.flÖd~g, qvergår utskott~t att behandla lagi'Ör~lag~ ts oli}{a paragrafer,, 
vilka. härr nE)d,an skola bel:'öras, för så vitt utskottet .funnit anleqn:in'g 
t~li anmäplmingar elle:ri ä~c=i'.rfingsf<:srsl~g.. . . ·. ·. ' . 

. i .2
1

;"' Motion~r.en återkomma~ hf;i,r...,t1i1 .sitt. redan år 1936 väqkt·a f'.ör·slag, 

, att' ·:r~n"' stingsmans manAat skal i vint aga"' så snart han för,klarat~r .v.e.ld JJ ool 

, for·tfa:Pl\. in.till ae ss_ nästa v.al för::rätt~ ts. Förslaget mot.i ve ras med _t>~i.n
,ci:pie lla s~äl.,. i _det att det anses mest förenligt med parlamentarisk~ 
;P_rincipe:r att en folkvald förtroerideman skall ti~lträda. sitt uppdr'ag gena1 

eft~.r. ~J.l• Häreniot -h,e.r invänts,,, att det nuvarande systemet iokec1 i prakt1~ 
; keii rnedftsrt-n~.ra ·.olä$enh.eter:'och att ae princ:ipie 11~ be.tänkligh~t~rna 
. bo;rtfal~a, ~ ~.-:ri~pre,$~nta.nt~rna välj as för vissa år. Ut~kotte ts. me.jor1be,"' 1 
som satt största vikt, via: ~e p.rinci.piella synpunkterna, har om.fattat ui9.4't< 



n~r- e H»-~g. 
§ 4. · Me>~u bar tf;,tnkt. sig_, att paragrafen kunde erhålla 8 

orå~lyae lse I a. tt dEHHJ .. .iJ:>.nehå{l täo.kte en mot sedd ändring av Själv 
l~g~ns stadgan9-e' 9m. rätt att deltaga i lan0stingsvaJ,. Utskottet 

'1'1kvit, att detta .f'µndam,e:ntala stadgande bör grunda _sig på nugäll 

lag. If a.11 a.~n nya själ~~tyre lse lagen kommer å.tt 'utvid'gä. valrät~e 
ianå .. 8'tings9r~ningen, i sinqm tid ändras, så att aeri mötsvar~r' själ 

•/ selageu~ ut~koyte.:t.' har ilä;.fÖJ:! f'örordat lagrulllllle.t i des~ tiuva:ende 
,.~ .. · ~ 'rt. Enligt 1942 års lRnr'I stt ngsbe.slut är ledamot och suppleån -

1anf!sknpsnämnr'1en ickevalbar till lanr'lstingsmån. utskottet kan ic 

någö\ hållbart motiv mot 9-eras valbårhet 1 msn Väl motiv~ som ta.f,a 

de skola vara valbara. Otvivelaktigt ·måste det var'a til'i' ferdel ftS 
. ·- -( : ' : - ·. ( - .• . ' ' : ~ ' . ,· . '- '. 

·l:rllsidig behandling av. frågorna ·i landstinget, ·att synpunkter, so 

lagts i lana.akapsnämnden, .kunna".frrunföre.s i lanfl stinget., och tväl:it 
skottet har. d~fcSr. o~fattat motionens syftemål och för&slagit att 

: • • , • •. , , • .;· . , • ~ t · r . , , _ -' • 

'skall erh&lla nen ly~e,lse' som .1agrumme.t hade 1 lagutskottets bet' 

~ l0/1941. ' " ,, 
_ ~ 16. Den tid· o~ inalles högst .30 dagar; 'Varunder landstinget 

gällanae lanastingsoraning är'."perättiga.t att årlig.en vara samlat.,u 
' ". ' '. '·, .•· "' ,.J, ' ' ' , . ; 

sä:r~kilt tillstånd av la.ndshöy,di,ngen; har visat sig 'vara för -kort. 
renheten ha~ -I.risat, att höstse,ssionen :t allmänhet måstJ fÖrlätigasJ 

även om det aidrig förekommit~ att lana shl5vdingel'l skulle avbÖj t .en 
ve räd ansökan' om förlängning.,. har den alltför 'korta se ssionstiden. l 

· visat sig vara. till men för ärenae·nas behandling. Visserligen ·stann 

1942 års landsting för en aession.stid om sammanlagt högst 30 dagar 1 

redan Q.å insåg man att tiden-är, f"or. kort o.ch sökte andra utvägar at 
länga den effektiva arbetsticlen. Utskottet har öärför beslutat före 

att lanil'stinget skall vara samlat. unAer sammanlagt högst_5Q dagar, g 
. '• - '' 

vis med samma möjligheter att erhålla förlängning' ~om ·medgivas a.v de 
' '· 

varande landstingsord11ingen. 
Erfarenhete:J:.na~ fr~ d~ gångna ,åren hava vidare viaå't, att tid~~ m 

höst- och ·vintersessionerna ~r fqr kort1 i det att 1e.na>~kaps~ämpden 
tals haft- svårigheter .. att före vintersessionens b$:rajån ~erkåtälla ut 

.ninga:r och utföra upparag 1 som lTiCI höstsessionen övEfrlämnats '~t de.n~ ·•• 

. '.Som lanr'l~t~nget önska~ rå utfö:rf111 före vintel'.'seasionen. F~ågan'~~r:·~1 
. terats sa.val i landstinget som mellan ens~ilda. repre sentante:ra och de 

'a.llmfi:nua meningen synes nog vara 9en.,· ,att .intervallen bör v~ra 'n~got 
· iä~g:t'e. \utskc~.tet har 1 denna del rMgjort med lantrådet Och. la.ndsfaP 
nämnde·n's sekret:erare och övei'vägt rcsr~, och nackdelarna. med E) tv flertal 

oliH:a' 'ft>i'sla.g samt 'e1.u.tiigen .stanni3-t ~öl:" d~.n 10: i:iovetn~r och l mars s 



""'3 ... 

, ".1~·;~.agar i"or landstings.sessionernas 't)örjan .• ·.*': Att märka är att 

, ·lana stinget efter den i § 2 gjorda, ändringen i allmänhet första gången 
~f"t~r rryve.1~-~~ti:n!rommer-- p,å hö~ten; Skulle r'let..,yis a sig nödvändigt att 

sa.mmankl;\lla lanristinget före nen 16 november, ;nf presiditinl :rör landstin• 

get ännu i:cke v.a.l ts, syne·s: uppgiften bö :ra: anförtros :1e.ritråd'e'.t. 'Stadgande 
'· 

h~ö}:lll:B.r ·.införts som mom, 2 i denna paragraf. 

, .~ ·30 • Utskottet anser~· :att också extra utskott 1 >som fanas'tiri.get vid· 

behov krm tillsätta, skall bestå av fem medlemmal"~. · 
~ 42·; Med hän.syn ti 11 utskottets förslag beträffande ~ 7i enligt vil• 

1ket ler'lamot i lan:9 skapsnänmr1en kan vava'.lan:d st:tngsman.; har' ~,;tt tillägg 
>J._: . ·•, .· ',: '· . . . . . 

gjorts till paragrafens första moment. 

§ 97 ~ Hänvisning<;?n avser § 63 och bör rät tas. 

J ()v;rigt har etJ.Clast . sti l.istiska ändringar fö'.J:letagit s :t det 1tidiga.re 
,;_• ',, . ,· ' ' I . ' \. • 

·· iandst lp.g-sl:;>e ... Sl·ut·e t '· I~~ "- -· •• •• 

' . .,_ ··; ... '' . ' .'' ., . 

liär+v;~sanqe ,till pvansagda får ut skottet därf'ör vörd sainmast'lf'ö're slå, 
att land stinget ville godkännk h~d.aµstående 

r· ., :- , 

förslag till.ny lanastingsop.d~ing -fö:r .land-:-. 

. s kapet Alanq • ·. ' : ·· 

•''<Ålands landsting'$ beslut 

om. e.n,tagande av lana skapa lag: 'om · 

't .a 1n fl s t 'i n g s o r a n 1 n g 

för.·· lanfl skåpet Jianri • . · '' · 

I enlighet med Ålands lan'Astings beslut st-adgE;tf'.I: 

Kap. I•. 
Allmänna grunder • 

. . i ·+. 
Ålran:as ·1ana·sting rei:>re ~ent~ra~.-Ålana $·befolkning 

. ,,, 

och be,st.är av trettio 
lann st :ingsmän .. 

. · ... § 2. . ., 

r.an.dst~ngsval .förr·ättas vai·t tredje år samtidigt i hela lamlskape-t ~ 
~anastingsmans uppd;rag vidtager, så sti~rt b.an .förkl~rats' ~alcl, och 

f'ortfar int'ill dess nästa val förrättats• "' 
' f 

liar· lanast;t:raget hlivit upplö.st och ny~ ~al ~ör~ättats 1 gä,-l.~e vad i 
·l}l.Plll• 2 är sa'gt,. 

§ 3 .. 
Landst;i.n.g$mä,nn.en .utses genom ·'omedelbara, .. proportione'.l,.la .och hemliga 

v.al. För såd,an,a val skall lahdsk:apet hJna~·bild~ren' valio/~.t~,. - . 

Vid ,d.e$s~. väl hava. a>lla välbefättigade lika rösträtt i"· 
. -, ·,"1{' ·,' 

F;j må it~lrätt utövas genom 'B'inbud~ , . 



j_ 

:• 

När/nare bestämmelser om tide.n och sättet föriV alen meddelas i 

valiag. . · 
-(' -· .· 

,Ber!ittigaa att aeltaga i. lana stingsmannav.al är envar finsk med 
spm före val året fyllt tjugoett 8:1 .och. under en qavbruten tid 'av 

haft l~ga bo och hemvist på Åland samt' den första .Januari öet år 

r; ä~eY.' ·I';un;t är m~i+ta,ls:;!kri:ven i ·någon kommun inom l~dska.pet. Åland. 

Valrätt tillkommer> ä.ock ej~· 

. l) den,, som stfu> under förmynderskap; 

, 1~) dep.,, som .i kommunalhem eller a:nnorledes året o~ 

tigv fu:>d; 

3) den,, som för l.ösdriveri dömts till allmänt a.rbete1 ända 

:s~ngen av det tredje året från det·, ·aå han 'fråri arbetsa11stalten f.r 

.· 4) den, som dömts fe>rlust:tg valrätt eller medboitgettl:tgt förtr.oe 

'el.ter J'ö:rklarats 'oväräig att nyttjas i landets' 't'jänst eller' att f 

na)il.S :t~~an,. vare .sig n.omen är slutl:tg...,e lle;r :tcl{:e J 
.6) .. /len, som övertyga,t.$ .att hava vin lann stingsmannaval 

röst' eller gjort f örse>k aärti 11 eller. på flere än ett ställe avgi 

röst eller genomvåld e ),ler hot stört valfr:the ten, ända till utg . 
. . ' - i ,,: : . '. r. ~ , . ; '..-:. , · .. ' . '· - . . . " 

det sjätte kalenderåret efter aet.,.,~å ,13lut:J.:1,g dotn .;:t. s.aken gavs• 

i~ 5. <~ i• .. ' 

Valbar till lana'stingsman är envav; som äp va).berät t:igad • 

. ~,·6.~; . ·' 

Förverkar till lanri2tingsman vala person sin valbe.rhet 1 

landstingsmannauppdrag. 

~ 7.1 
Lanflahövdingen, lantrådet och lantJ:.1~13ts stä'l,.lföreträdare 

man'"vta länsstyr~lseil ocll. landskapsnämnden må icre vara landstings 

Kallas landstingsman att bekläda något av dessa ämbeten eller utses 
lariasting~man t111 'tjänstem$.n via länsstJrelsen eller landskapsn'" 

upphör Bins landstin~sJl1arinatippdrag. 
1. '. 11 •' . • ' . '. .• ·~· s. 

Ej" må den~ som .förklarats .vald till landl?~ingsma.n 1 befrias 
· uppG.rå'.g, där h.e.ri ej h~rmfu. vi sa laga. förfall eller annat skäl• 
lana st inget ~ortkänne s • ' ; 

'§ .9.~ 
' ; ~ - - ,, · . 

. c·Avl.'iaer l'aridst
1

1ngsman eller f.ör ],orar han sin.valbarhet eller· avg 

han på ;grUn.d aii lag~ eller av land:s,ti~get godkänt. skäl eller :f'örkl 
' . . i. 

hava f?rverkat sitt uppdrag, int;rä.R.er ,e r$.ättare .1 hans stäl,le. 
Beträffande den ordning, i· vilken ersättare inkalla.?., stadgas 
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lagen. 
~ 10. 

J.it?.n9stings~an är pliktig ~tt .i utövningen .av·sitt~uppdrag så handla_, 

. sQUJ. :r.?-tt och .. sanning bjuda i. Jian .är därvid skyldig a:tt ia.ktta:g·a lag och 

.ä:r: iclte bun,<;ien av nftgra.· and~a ftSre ::ikrifte~. 
~· 11. 

EJ måJ .. e.ndstingsm.an förvägras att inställa sig via lanåst1fig och sitt 
v~ry utöva. · 

··.~ 12'.•·· 

Häktas la.nd.stingsman under,pågåenae landsting, skall därom gena.st an""" 

mi;ilas hos. lanrrstingets talman·: - .. 1 

- ~. 13. 

,Lanasti.tigsman å.tnjuter av lan0skapsmedel arvode och afu:.utöver ersätt-

1nin~ föl;' r~sa till och f:ran landsting. 
Landstings131:ans a.rvode samt ersättningen för r~sekostriader bE:l stämmas 

av landstip,get. 
~a.nastinget7J'astställer också a~.t _.arvoG.e 1 som vid avbrott i''iåndstin• 

gets sammanträaen1och efter ness avslutande må ti llkonuna medle'i:nme.rp.a i 

. xärskflr'la utskott. ~ 
~ ' 

t: < 

J l~i 
Infinner sig lanq$tingsmat'l icke ,Lr~tt tid t+ll landsting .eller ut;e"" 

' , ' ' ;. . ' ' ' ' "' "' ~ -, . ,, - ,- ' . . . : 

blir han utan lana stingets tillstånd från sammanträ.ae och ·har han icke 

haf"ti förfe,11 1 som av landstinget godkä..nnes1 ;kan landstinget döma honom 
\. 

till. förl'llst av. landstingsma,nnaarvoae eller del därav• :Landstingsman.,: sol'. 

i.eka 1 åt.it .sig liärav. rätta, .l.1;an av l~nn stinget förklaras ·håva förverkat 
sitt uppdrag.. , 

Underg~ lands~in,gsman i'rihetsstra:f'f, g~ge därunder sitt !endstings ... 

mannaar,vode törlu~tig • 
..... . :Kap~ II'~ , . 

. 'LanAstingets. böl'!j~n, _upplt5.sning och avsltitnins• 
§ 15.· 

Land.stinget. s arnma.nträd.er J Marieha~ eller I a.är särak~ldi itiinständig"". 

b,e~e,; såda~t ,p,å,kalla., på annan ort inom landskapet,, som aV'' lahtrådet be-. 
st;ämme s. 

'i ·16'~ 
Lanqstinget sammankommer år'ligen Clen 10 november och l mars samt j äm~ 

väl på annan tin, ·om lanris:t;iµg.et a?,rom.bemluter eller aess ·presidium an ... 

ser nö~igt att S8iJ:11.me,nkalla 119.P.a stinget·. ' 
Finnes anledning att efter nyval satnmankalla landstinget före l:len 10 

! 

n()VE_:l~ri!JE?r., ankomme:r detta på .lantr.aaet: med .i.'a.ktta.gande av v'a.d om. kallelse ,, ',,,,-



' 

... 

till urtima l911d sting är st~at ,· . , ·,. 

Landstinget är·. ~u11.mle.t und~r sa.mmabl$:gt högst !' emtio dagar, ut~n 
_,a;:b-t ~x:i.a sliövdingen på landstinge''~f,1 ;ft'8Jnställ.n1hg l'Öplähgt ,i tiden fö 

Ä+'· .. '.nU, nämnd elle~:.e.;J.je:s.t :1;.·dehri~;~;fii_~: ifö\t'-• viss~' fåll"'bestäfud ;dag 

dag,. gälle första he lgfr.11_1 oa.g. :ctäretue;;nså'SOm ·ftsro·§~~ful.t fåll> ::ft~d 
-~- f l!f: 

. ; ; nar.~ lapri st:tng upplöst5, '·:Skall 'la.'J:l/1stinget~ efter h'Y;V'~leri se,.rnmank 

till lag~ima möte å första dagen i den kalenaerw.å.riad / 'som'begynh~r ( .. .. . 

efter· ni ttia dagar fr ~ up~:Lösnitigell::~. · 
·. ' • r; .. · . 'i <;,;~·:; jJs,~· 

Av _·landshövdingen beror ·at:t s ~mm'.~~kallä urtimå lend~ting 
~tämma när r'let skall åtskil~å.s •· 

_ , .. R;b·må ur'fjima · 1and st.d.ng.;.ut~ättas att börja tidigare' än 'å ,femtonde 

efte~ kallelsens utfärrlanrie' ej heller· fortgå längre •än't:i.li och '~e; 
si.~,ta __ :q.e~gfria dag ~öre den, då lagt:Lma ·· landsting;'vidtager •. 

. Vid urtima landsting må endast f~rekomma ärende~ 'sofu f~rl;lnle tt l 
:b1nget~ samrria.nkalJ..ande,;; 'så ock vad med dylikt 'ärende '\står i' oskilja 

. ' . 

. l:lamtnanha.ng • , 

~allelse till urtima landsting offentliggöres 1 sådan uti 

utkommande tidning, vari 1·åll.J.inänna,t'Jlandsti:iiget röraride be.slut och fti 
gan.d~h •.. böra kungöras• · · \ , · ' 

H~ ·la.ndstinget-UpplW:i·s <Och ·fö,rordnånde om~nyå. V al utfärdats~ ska 

.såc;larl:t .. k,ungöras i '1en ordning, so~ i\~ 65 säges, samt därjämte 'medde 
. ) i 

t'Jen, myn/'ighet ocrh rie .nämnAer, å vilka1valens f~ransta.ltande ankommer 

§ 20. 

))agen näst före den, å vilken landstinget akåll e'.fter val fö;r'sta 

gen samma.nkonnna 1 böra samtliga lana sting.smän klockan t.olv förete sin 

fullmakter för den eller a.em., som landshövdingen f'orordnat att grans 

.fµ,: .. ~xa.,a.ktern~. V:id-~-~sk11~11g .t3.\7 'fullmakt bör '1.nde:rsBkas, lJ.Ui'uviaa. den 
är .utfärdad av behörig myndighe . .t och 1 föreskriven form• ~. 

,A;tf~bet!sk, förteckhing. l:}-:v:e):' rie behö?ilgen bå:f'ullmäktfg~äe''lanasting 
' -· . - . 1 , ' ' ~·· ' . . ' . -·; ) . . ~ ' . 

roänn~.~ skall sen,as:t .klockan tio följande dag .t,:tlJ.handahållas lanasti 
Landstingsman., som in;t'inner sig efter lana stingets bt>:rj"ari1 ·äger dä 

taga säte 1 sedan han ftir t ali:na:nt'l~n uppvisat godkänd fullnJ.a.1tt•' 
., . - ' 

'i cl 21\ . \ 

, ~ar,-.J,anösting::imans •ful.lme.kt ·icke b1,1vi~ go~känd 1 äger lanastinget r 
att pröva ... huruvida 'han likväl. på g±-unf~ av ·deli'saln.ma må intaga sät~ i 

i 

.'.l.an.g ~ i.nge.:t • , 1 

Göres up.gel:' l~dstinget, ~.~· griUld av 'denna lanoskåpsl!ig ~furiä.rkfiing 
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lanästingsnians behtlTighet.,, ankomll1e dess prövand~-~ålandstinget, såframt 

~amma. anmärknillg ~enom besvär över vale:G red9.n dragits eller .ännu 

kan riragas unfler veaerbQ.'>rlig mynAighe ts .. avgöranfle •., 

. I övrigt må fråga om gi.:ltigheten av lå.nd stingsmanria.val icke vid 

,:l:.€1.hQsting upptagas 1 utom då .a.nmärkrling göres'därom,,. att beträ.ffånae vale· 
eller därtill .hörande åtgärder uppenbart brottsligt f~rfarande :tbrekomm:J: 

' . . _i ' . 

;eller att;:: otvivelaktigt misstag via .fast.ställa.höet ,av valets utgång ägt 
rum. I s&3ånt fall.ägs landstinget, aär öet tillika är tydligt,, att brot• 
tE3t eller miss~a.get_ kunnat utöV.a"·inverkan på utgårigen av 'valet, och äna~ 
ring ej.vidare kan i besvä~sväg··vinna.s 1 v~dtaga åtgärd till' sådan rättel• 

;.. ' \ .. , 

~~, som är. förenlig med bestämmelserna i va.llagenii 

Den,, vars lanasting.smannarätt är satt i fråga1b1behåller emellertid 

sitt uppd·l'i;J.g såsom landstingsman, intill aess han förklarats härtill o ... 
beh()rig. 

§'.22. 
Den dag,, J.a.ndstinget efter val första. gången samman.kommer skola lands• 

'· tirigsmännen kloc]:{:an e l:Ua samlas ti 11 plenum.# som börjar med,; upprop e:fter 

den i ~ 20 nämnda f'örteckning. Vid detta plenum~ vid vilket,ordet föres 
:', ' : ~~ 

av deJ:l landstings~~, som är till åren äldst 1 väljer landstinget skilt , · 

:f'()r ,~ig. ta,lman och.._,tv~ .v:t~etalmän, vi lkås...;ut>parag gälla för ·den" tid, , som 
1 2 ~ av nenna lanri skapslag finnes stangan ;fC5r lånn stingsmand~tippdraget,• 

Därefter avgiva talmannen och vicetalmännen· inför aet fÖrsamlane landi 

tinget., var. efter aanan, denna högtidliga. försäkran; 

"Jag N.N. försäkrar, att jag vill i utövningen .åv talmansbefattningen 

e.fter ,a.11. min ftlrm~a upprätthålla den såväl rikeits re'gering 'som Finland: 

:r~ksdag och landskapet Åland i· enlighet med gWti.alag.lrria tfilkoi:nma.nd.e 
rätt":~: 

MearJelanfle om valets utgång skall ofördröjligen tillställas landshövw 

~ingE)n. 

Avlider taJ,.ma.n .eller yicetalman under landstingets förloplp eller avgål 
. . I 

. han fr im sin p~fattp,:t,.ng, skall ny t alma.n eller vice,talman Väljas .. 
i \' I.{ 23 ,;i 
rl· ~ 

Lfi:nc:tshövdi:Q.gen elle:p ·d,en,,.so~ repb.blikehs presiaent aärt:t:t1. förordnat, 

tillJ:t~nnagiver tide~ för~ landstingets ;öppnande, som skall äga rum samma 

dag 1a,an,d?:tinget sanunankonµn:tt. På utsatt tid skola landstinge.ts;~ediemmari 
efte;/gudstJä.nst förrätta tsi,,. sa.mma.nkötnma 1,· se ssionsäalen,, där i'e.nd stinge1 
f'öp.kla~~s öppnat·. 

Vid .landstingets e.vslut;anae skäll' mo.t$varanae förfar~Me iakttagas. 
I 

.J.,< Kap~ II.I ~ ~ 
,Om äre.nAE:inas uppt_f..ganf1e 'vin lati.ri stit:i'ge

1
tt ' 



f/ 

. HtWU.·~·~·Tl'Bltlställningar o~h medöelanden skola överlärnh 
~;1:-a~st:tnget·/ därQm sta(lga.s 1 lagen om sj älvstyr.else ::f'ör Åland. 

§ 25. 
Landsh6vöingen och 'lantrMet samt ,latidskapsnämpd$1n<äro .berättiga 

att ö;ve;i:-lämna f;c>a.mstäl.lning ·till·l.~ndstinge:tanttngen.vid: dess\öppn 
.. '.· . ,, . . . ' . \ 

. e:~ie:r .senare unäer påg.ående +a.ndsting•· ,, · 
D.å .skäl Q.ärtill an ses föreligga; kan d:yli~; f'ramsti;i~lning åtefitag 

' .. ··: § ,26., 

, D~tl ·pex-ä:!Jte.l.se1 SQm>ia.ntrådet ·enligt landskapsla.gen' an~ååhde 6i"d 
av A+~ngs la.ndsltap.störvaltn1ng. å:' ligan äger ·till' 113.ncfstinget. avgiva, 
skall av landsting~t uppte.gaa· ·till behe.ndling 'På. tid 1 som. av ·1andst 

...,Lanrtst:lngsman...,äge~ rätt att till lanr'lstinget tsverlämna motion 
or~ning §'"28 sta~gal'. Motion skall innefatta antinge-n~ 

l.), ~~gmot~on.;. ;tnnehå.lland~ i lag.form avfattat f~·rsiag iom stiftand 

a.v n-a-, l~ndsk(lp~lag ,eller o.m ändring'· fC$r~l.$.r1na ·~ i1er upphävande. ~v 
.· .. , lB;~d.e,<ll3.n~~k~eie.g; · . 

. ~2) tina7;\,Sn1ötic>n 11 .ir,i.n~h!llande ftsrele.g om ttppta'g@.rl.de· 1ay ··anål~_.1. ·~·· 

. : ~:~aP,e,~s.:.~nkQ~si)., .,oo'.h· utgitts$ta.t samt.~ ·bU.ci~e'.t:eh" fö:r vederl,agsm~~ien 
.·· 1:··1anrlls~a.pei:;s C;ivviga.·.ehskilna .inkoms"be,r~och·µ.ugifter; ell(;l~. ,. '· 
. · . " .3'}>Ch;~n!.ställni;ngsmotton,_ i,p;nehål'.1-®de f~r~lag att lanasyi.nget mått 

hos' riksdagen., )and.skapsn·ämp.den ~ i,ler .,ta.lm.anskonf'erensen hemställå o 
. yi.d'l:l_a.f51~n,qe av. åtgärd i åfx'ende, som hör till dessaä· befogennet:~ · ... 

Angående le..na.st~p.ge'fjs rä.t't1 att öV'el:'1lämna!·in1tiativ···~tt ·.fö~eläg.gas 
F1µl~ds:r:Utsdag,_&_~;I.~,e:r 1 yad i lagen, om•självs·ty.tie·lee·'för Åland ~r: st 
gat. 

''. ·'i·'*'''; 

..~ ~a.. ,· .. ,,, , ,.. . .. 
X. i 27 omt:tl:i:im~lda m.ot~on~P sko~a. skriftligen av.fattE!,o~, :överilähm 

ti:il., S.§~ete.rare.-!.'l E!~n.a~t: ;Cem'lie;, dagen f<:>re l:lockah tc>lv' 'efter ;lana~ti 
~ppn~n;d~,• &en.are :va;rie_ ;tand,E>ting.sma.n icke "Mrätt1gad attf väöka lnofitm, 
~amt io~e aM an ~ :trekt föl:'e.J:1,leöe.~ av n.§goCi fÄ.v landstinget J"§dan fatt 
. b~ elW;; -~'1J~r. BJ'.ti ianA stinget .-Overlämne,A fl:tams"b'ä1ln1tig:..:el'.l.e:P :;lte:rtag 
av s Man e 13,e~ o~1' av'. annai;i, µnrier lan~ stirtge t inträffad häridel~e., li;i.k 

. 1tlå härY~9 ,m9t~on. icke väck.as· senar~ än· kltbkaq aderton· dagep etpe~' dt:iil 

då motionär~n wr. rµises hava ,pJll händelsen 'f!ått kännedqm; 
· I motionen P.ö~a jämväl angivas de skäl~' på vilka f C?;r~l_.a~e~ gr1.ih,d~~, 

Ej må ä:re+ider,t av ,olika pe skaffenhe t 1. tfi skrif'l:! samxnanfö':r a;;i i 
t' . ~..:; 29 .. 

Har han~).ägl?ningen av. ärenne vi~ lagt~a 113.nd~t:+µg :icke' hunnit 
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I 

föras, fortsättes dess behs,ndling vid f".()ljande lagtima ,landstip.g+ ~~J'.'®li 

.:Le.n~enn.aVäl e~ mellankoriiin':tt • / 

Kap, IV•- ,.., • 
Om ärenrtenas, bereönin&•. 

-~ .. - . . . ' 

§. 3(). 
I~ ' ·1 

Vid va:rJe lagtima laridsting skola. t:1~nast andra q~g~n E) tt~r qe ss öpp-
, " .·· '. ' .. . . 1' . 

nande tiilsättas ett laguts):cott, ett ;finansutskott samt ,ett ki;1J.tu.rutsko.ti 
,, « ., . . . ' . ' . • ,· . ·, 

·:Yet*'t och ett best~nde av fem medlenu;nar, även,som et.t justerinfbsutskott 
'?nen t:re mealemm~r. För sånan behan'3ling av fu'i~naen,.som omfÖrmäles i~ 4~ 
skall lan.:1$tinget senast å treflje aagen tillsiätya lan~stinget:s stora ~t .... 

_;j.~ '>" ~ ·'""'.;:: ... : ~ ... ; , · ; · t.'' ,· ~. _• · .. _. ~ ,· • ·~ ··'·-, : . , · r 

s:ttott ~ i ,vilket skall inväljas tio medlemmar• · .. 
. . Landstinget· äge:r ock,.1 när 

1 
behov däJ:>~Y:1 ypp~s, i;illsätt.a ,ytterli~1~re r~t· 

skott., ett vart be,stående av fem medlemmar •. 
. :FÖ:r varje' utskott .. tillsättes minst två ~rsätt;are • 

Av urtima lana sting t:[:llsättas de ut~kott, .·vilka-för beredningen av 
·.de 1 lana stinget förekommande ärendena erfordras. ~· 

1 

Valen t1.li
1

alla ut·skott äro proportion~lla, detr. två eller flera. per~. 
soner · skola välj as .• Nä:rmare be stäriirne lser om v alsätte.t utfärd.as a.v lands

·tif;ngeb. 

. . •. . ..·, ... · \ . - . ·~··· 3 l; . . . ' 
iL~gutsko!tte-·t skåll. be'reöa och avgiva betänkanöe i an).edb-ing e.,:v, :J.ant.-.. 

:r:»M~ts berättelse s~~t A€c till rietsamma överläm~arte för~slag angående 
·• stiftanae, 'änaring ~ ;för;klaring eller ·upphävande av landskap slag· ävensom 

c, ·\ <' • ' ' , ,'i 

t>vrige. till: detsamma ·fiäns~ju~na frågor•· . . 
Laguts.kotte·t åligger jämväl att skilja mellan l.and.st&nge'ij 09h dess 

talms.n., då taJ..inannen· vägl:'at upptaga väckt fråga. eller framställa propo ... 

aition.eller då 'latidstin.get ann9rledes icke åtn5jts m,ed ~alni;annens för• 
frir~ria~: ~ 

. § 32. 
1 

• F:b1ansutskottet ·.skall,. granska landskapsnämndens till landstinget av ... 
lämnade förs1.ag till inkomst- och utgiftssta.t för lana skap.et och rev i,,. 

' . ' ~ ' ' . 

sionsberättelsen samt härom avgiva betänke..nde11 ävensom 1 .. övl'.igt a,vgiva 
utlåtanden och b.etänkanden i till,dess behandling hänskjt1;\ma :f'räe;or av 
finå:h.sie il' .'o:ch ekonomisk innebörd"' , 

~ 33" 
Kulttir'l.ltskottet skall avgi~a. utlåt~nden till finansutskottet (.)ver lani 

skapsnämnde.ns försle,g till budget ;f'ör vederle.gsmedle~ s,runt 1 övrigt av ... 

giva betärikanden i till detsanuna hänskjutna frågor e,v kulturell innebö:i:-ct: 
§ 34~ ,, .. 

,,_.På justeringsutskottet ~nkommer .att t;verve.ka.1 att. landstingets expedi• 
·~ . \ ' . , ' ' ' ; 



t.ibnåT --ÖV&I'ensstänmi.a med dess be slut •. 

-- ~ 35. 
Utskott ·ska.11 på kalle 1 se av a ess äldste medlem-- sammankomma 

Aagen eft~r. r'let utskottet tillsatts fö~ att uhder öennes ordförandes 

inom sig välja era.förande och viceordförande. 
Vid f'd~fall .för utskottsmedlem 'träde er~ä;; tare i håns ställe. 

·,· • •. . ·.. . .. ..·· . . ·. j . . • • . 
Utskotten äga, vårt för sig,, antaga sekreterare• 
BetåJ.1.kanden och utfåtanden thlderskrivas ~V ordföranden och sekr~·t 

,. ra.ren. . . 

Uteblir utskottsmedlem "utan förfall eller särskilt tillstånd 
:skottets sammanträde, anmäie utskottets ordf()rande härom till/ 'lanå.'~t 

··.get, som kän döma honom fÖrl.11'stig landstingsma.nnå.arvode eller· del ~ .. 
så.som i ~ 14 sägas / samt,· dåJ:ie st det sker o:f'"ti~~e 1 f örk,:lä.ra hdnom häv 
förverkat .sitt uppdrag- såsom utskottsineQ.iem·; ' . 

· · lVU~alem., som :tcke.i;.'bir'lrri.git 'ti 11 utskottets beslut'~ 
' I . . 

utskottets be.tänkanrte foga. sin skriftligen avfattane re serv?-tion, 
. . 

utan att betänko.naet aärigenom·uppehå.lies. 
~; :36. 

-:J ,..- \ 

Finner utskt>tt sig behöva tillgång till handlingar 1 som hos 
nämnden eller densamma undE?rlydande myndighet, 'Pj äns1feman ~IJ.er ,aJ, 
inrättning tillkommit, eller ~ek irihfunt'a-muntliga eller skriftliga 

ifsh,ingB.r av dylikå'1 skola .Oe äskafle hanr'llinga;~a e ller..,.upplysniµgar 

på utskottets begäran utan' ~i1'öjsmål genom larrlskapsn~nden delgiy11~' 
meddelas,_Om de icke kunna meddelas, skall skälet härtill g;.y;,~s.utslc 

· te t ti :Cikänn.a • 

~ 37~. 

Talmannen, vice ta.J.m.änhen samt ut skott~ns or.dföranae utgöra talman, 

ferensen, 

På talmanskonferensen ankommer att föreslå ändI'il'l.gar 
-~ : ' . ; ' - ' . ,'. , ' ' ; ,-, • . • :.- :' ' : ' : ', :r I\ ' 

arbetsordning I att avgiva· utlåtande ·rör~nde sådan' ändring _p.är;t, viir'b 
låncht ingsma.n 'tagit initiativ 1 att göra förslag om. be atämme +,ser :f(;Sr 

inom lana stinget enligt proportionellt valsätt 1 att i övrigt göra n~ 

befunna förslag om lanr.:istin~sarbetets ordn1ande överhuvud;: att,.iuppgö:t' 
förslag ti 11. instruktion för lanA stingets ,tjänstemän, dä~e s,t sådan be 

finnes nör3ig, samt att fra.mställa förslag om avlöning 
t jansteiµän.' 

Kap. V" 

Ärendenas behandling i plenum och stora ut skottet .. 
t t+ 

Talmannen.' åligge:r att utfärda kallelse till plenum, att därvid 
\."\' 



draga äTe-n~ .ooh: l~fi~ <:>y_e~,l.äggningat>ila, EJ,tt. framställa proposition 
· t-Or ~13-:Luts f~tt~~e ;··att:'· ~!~makthålla ordp.in€s> v1d .s~mma.nträdena och j äm· 
v.Ä ·i övrigt vaka d(ir.öve:r ,0.i;t såiant, som s.trider emot Jag, icke J:llå 

. 'k~a under överläggn:i.ng -~~t att avsluta plenUll1~. . 

.•.Talmannen äger rEitt att deltaga i va}. 1,nom landstinget, men ej i över• 
. läggni;ng eller pmröstning va.re sig i plenum eller. utskott, ej heller förE 
'·siå nggot ruiria,t än det,. soxn. erfordras .föI'· verk.i:1tällighet av landat ingets 

beslut· eller iakttagande p.v_ dess arbetsordning~' 
Via förfa.11.. .. för-talmannen trä.ner i hans ställe. förste eller; om för ... 

' . ~ 

fall även för Aenne intr.ätt, S:nnre vic~talmanne.n;·· 
§ 39. 

Lanasti ngets förhandlinga.r skola äga rum ·på sgenska språk~t • Förhand~ 

,lingarna äro offent}.iga 1 ~åframt ej lands~inget tör visst fa\1 annorlundi 
· be slutel:'. 

~ 40'~ 
Såvitt e.j ·ne0an. annorledes är ... staagat, äge varje lana stingamari. via 

. ' 
plenum,r~~.'P at,t e_):>hålla orr'1et i öen ordning! ·vari han anmäl·~ .~.ig.!. samp{-' 
till protokollE!t .fritt :\lttala sig :t al~a fi\Mor 1 som .då hand.läggas~ och 

. · om, laglighet en. ail a 11 t., som ~nom :Lf;l~i:i '9ting€) t tilldra.ger sig. El). må någon 
· tata, innan o.raet ti.lläelats hon•om, och icke heller uponi protokollet• 

~ 41,~ 
Ingen landstihgsman må til.låta sig på:rsonligen fÖro~ämpande uttry~k 

eller eljest uppträda på ett mot god ordning striaande sät.t~ Sker det oc] 
,· • • • . ' • .. 1· • 

låter den fE)lande s:Lg .icke av talmannens föreställning räi ta·, äger tal• 
mannen fråntaga honom .ordet. Har sådant ä.gt rum 1 må den fe:;i.a~de 'rör det· 

" . ' ' . ·' ' . ' 

sammanträdet i.c.ke vidare yttra sig,. Väcke s.· förslag att ö,e,n _;landst.ihgsman 

som såluna~. sig förgå~t, därjämte må av t·?.lmannen erhå,.lla '.va:rning eller 
' . . :· ' • ' . ·-· •.•. ·~ . • . ' " ·, _,. ! 

på viss tiri,, .e J ·C:>ve.r.st.~ganrie.,_rwra :rtagar, ,:uteslutas från ·:J..and:$t1ngets 

.fia.mrnantr~·en el·ler åtnlas. vir'l Ciomstol e-ll.er om s. aken btsr -f'.C5rfal3,a,1 sk)~ll 

beslut (l_f.i;r:om a;v )lands-tinget .vid nästa, ~ammanträ<le .fattas. · · 

.~ 42 • 
• . >d. 

Lo.nQ.@9v~q:j.p,gen och lantrådet ,äga rE;itt att övervara land·f}tlngets plena 
... Q(}h a'.e:Ltaga .:~· .ö~erläggningarna, men iqke i besluten'• Lag äaml1la ya.re .be ... 

. 'träffande ledamot i landajiap~nämnd~n. ~.han tillik·a land~tib.gsman 1 må. 

~onom icke fö~vägras a:tt. at~,ltaga .1· be sJ.ut ~ .:Vill någon av d~ ~v'~nnthnnda 
yttra sig, gives honom orflet framom andra. · ·· · . 

..: ·, - , ' . , f , ' : : ( '. ' : . • ' : . , . : , ·_ - . ' ' ' ,' . • • ·. • 

'l~ll i·andstingsma.n t:iJ.)_ l.~ntr ådet ställa. spörsmål i angelägenhet,, htf ... 
.'' ' '. . ' . '· .... ·l ' •.. . . ,. '. • 

!'ande tiJ.;.l hans runbetsom,~.~e.t avlämne de.t s.lcr'iftligen 13,Vfattat och aV '.k)~ 1 
. , .· .' , . ~ . - ' . ' , • : ;. , '. : .'•~ I·:·•> , • ' 

stämt .. ~nn,.ehåll t:i:J).,,ta.lmatJ,nel}.; vilken det åligger att bringa ·aet 't1l!I. 

lantzi.'äaets ·känned~, P~ tia~ som bestämmes genom överenskonune·1se ~UH:l. tal.-. ,. '~. . .. . 



I 

mannen,· avgiver lantrådet muntligt eller skriftli~t svar' såframt h 
anse~ Y1g böra avböja,rrågans besvar.anae, varv1a skälen härt111·bö1" 

. lanö:::rtinget .tillkänria. 1· s ?inant ärenae må icke i lana stinget öve-~l 
äga. rum' el ler be slut fatt' 'a.s. 

· Framställning~ som avser att utröna huruvida latlt.;r:>åaet ·. sk'all _anl 

. na 1?.ndstingets förtroende,, upptåges :och behandlas 1 i de'n ordning',, s 

stadgas i lam skB.pslagen· angående ordrtanaet av Åla.nås' land sk~ps.:fÖrv 
\ ·; .- ' ' 

ning. 
§ 43. 

' .. 
Rör ärende någon· lam stingsman 'personligen,, må han deltaga i 

( c, 

hingen, men ej i fat~artde a.v beslut. 
~ 44 •. 

Landshövdingens, lantrådets och· landskapsnämndetl.s fra.mstälini~g 
så ock i ~ 27 omförmälaa motioner må icke till slutlig båh~ndliri.:g f 

( . 
tagas, innan betänkanAe över rlem av :utskott avgivits!• 

§_45_. 

Varder ej i'§ 44 nämnt ärende I då aet första gången 

" förekommer·, genast 'e.nhälligt hänskjutet till utskott, skal} det 11 
på bordet till något av. de närmast 'fö:il!jande sa.mmant;ädena, .·~å fl'ååa 
'hänskjutnirtg slfoll s·ke;. 

~ ~ 46 ~ 
Utskott.sbet änkanae .skall .rti.å aet första gången föredrages;. 

. bor.fl.et. Vin nästa förertragning ~kall aet, 
icke / &lyo bordläggas, ·om två e.'J;ie:r f'lere 
som, .då ärenae t tredje ~.fuigen f Öredrage s, 

,i händelse lani:1stinget ~:ärom besluter .. 

evad öv0rläggning, ä~t rum 
land stingsmän det be,gära 
ytterlig~re' en gång bord 1 

'( 

Landstinget kan be sluta att av utskott inhämta .nytt 

ärende 1 som skall undergå :.endast en behandling. 

~ 47. 
Angår utskottsbetänkande lagförsl

0

ag, skall ärendet underkastas 'b 
sldlda b~handlingar i landstirt~ets plenum. 

i/id: iH~sta behandlingen ·föredra.ges utskottsbe:tä.nka.ndet och' läpina 

·lana ~rp1.ngsmännen tillfälle att yttra~sig i frågan'~ Sedan överläggni 
.förklarats -avs1utart, överlämnas ärenAett U:tan att beslut_i ~jälva s 
fattats, till stora utskottet, som Aet äligger att förorda lagfönsla 

med eller utan ändringar eller att av.styr,ka lagf~rslagets antagande, 
Vid andra behan:dlingeh föredrages sto±ta utskottets betänkanqe 1 v 

landstinget, ifall b6tänkanaet innehåll~r J.agföp~lag, ingå.:r i pr,övn:1 
l < • {. ' 

lagf.örslage.t samt fa"tta:r beslut om varje särskild punkt däri• God)< 
stora utskottets förslag i alla delar, förklaras an:ara behandlingen 
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alutact~ Blir stora ut.skottets f'o~slag ·:,t·cke pförändl:'at gqclkänt, överläm .. 
' ~ ) ~ - ' t ' • ., .-') • ' , j 

'na.s lagförsls,get, i den lydelse det ge-nom landstingets öes:,.u~ e.rhållit, 

ånyo till stora ut skottet 1 på yilke t -Oe t ankommer att antingen förorda. 
· s:ts~d~ :f'.ör-i:ilag· e.ller vidbliva .sitt ti~_,igar~ be ::i*µt. H'.~ stora .utskot..

tet ·om:i~Jtat lar~stingets besl~t,förkla.ras ~n~raa "b,~ha~c1J.;l.;A~eJ1 _.a.ys.luta.d~ 
Innehallel:i betänkandet ·avbÖja~e· av·: ;i._~gförs:I.~get,·; :kan.-~.~nd:s,ti'nget be~ 

sluta att till grund för ,anpr·a behandli.nge?1 lägga; atitingexi, s~o~a ut skot~ · 
'tert.~"betän}t~a~ ell~r ann.at. ;förslag, s~m .tidiga;e ~e~~.~ j~-~iJ.·-~g~~~ för 
'befi.~l.lA.ling~~ 'T :ii"tai;nämn,aa f'all fö_rfare~, l(å sä;t.t oyB.n i ~ Jnpµientet är 

·;~sagt. ; · ·. · . · ·• .• · · . . . · . ·_ . , 
;rnn~hållel:i .. betäl1kanaet lagförslag, mi_vid andra behal).d;ting~nhela lag ... 

( - - - ~ , ' ' ' ., '-: ' . _· ,- :' ·' , '·:: ·.• • ; " : • _:1 ,' ' '. . ' ; ... l .: ' ' ' « ' ";- -". . ' ' ·- - • ' .-• 1_ ·: • '.\ 

'förslagets :förkastande ej föreslås$ · :. : : ,· "\} 
Me.da.n andra. behf).ndlinge_ri. ay frågan på.går, kan 1landst~pge,t · ;!:nfordra 

;-_,1·-·t ---·\\", ·~· <i i \: .__; . :·;:';.'.' :· . '. ,., ', ' ' '. ' ' . ' ' 

· hytt 1ttlatande av uet µtskott,, som för13t_ be;raett ärendet, 6,;,lJ.~_,J:' qv annat· 
U,tskott': ·samma'rät't-t:ti:tk-0mme ock stor~ titskottet. .. . 

. , I •. ' · , - ' - ' 7 '._ ;/: ; '. ' 

-Vin treaje bejianalip.gen~ som äger rum tidiga.st andra d age·n e ftet' det 

a.nr'lrl?. behanrll:in~en aV~lutats I föredra.ge~ är~ndet till, S,~,utg;tgt. caVgörande I 
.· va.':rVid lanC!st'inget kan 'antingen oföräncp:~.a·t·,,~taga lag(ör,~;t.51-get.,. •?.ådant 
· ået :°V·ia aiidrå. behårlålinge:n goCJ,kä~t·s, l1 ller förkasta:~e~_~;iwn~.:' . i 

' -. . .-, ;' . "·',-, .-... · - . , . 

. ~ 48; 
Via ha.nalag$hip.g f!-V la$förslag l?.ngåend~ up.pp~ang~, ,a.V't/.l~~-~~~-apsskatt 

~kol€\ jämväl. stadgandena i § 47 lända~till eft~r:cai:i,t~~).Stf ,., 
. . ·• ~ 49' 

'Vid urtima. låndsting upptaget _ärende skall vid samma ~an.9.s~iQ.S. ~lut~ 
" ,! '\'. • ··-: { - • ~ 

ligen avgöras. ... 

AV lanci stirigsmari. frron~tä11t förslag,_ ~lll a.vs~r .. int'ö.re.n,de 1 landskape~.a 
ink6mst-:'Ocn'.utgiftsst~t,av n'Ytt,, _1 lan~~kapsnämnaens ±:örslag

1

icke upp~ 
taget _anslag_. '.må,, ·ri å avgöran~e fA.ttas angåsi.n/le inkomst• och utgif;l:;s.stateri 

,. ' ' :', ,_, '1 ·' '· ,_ ' - ., ' 

'- f'tlr landskapet_, beakt.a.s endas'b. _såvitt detsamma väckts genom fina),'ismotion, 
' .. 

som förelegat til.1 g:rå.nskning ~ _firiansutsk9~i;et. , 

i 51. . 
.I händelse lanastil:}ge t _vid hatj.dläg.gning av finaµS1.1tf!kottet;s r ~rslag' 

>tf11 '.~tlkoh\.st- och utg:tf~tss,ta.t .för lana skapet icke godkä.nt be·t~'nkandet ():.,'. 
.rar·ännpat', "åte!'-ft>-rv1-~'aå inlromst~ ocl;l utgiftsförsla'get. ti,ll f~nansll't'tskot..,.; 
•tet.~ söm. äger a~giv~ utlåtande angående d~ av landstinget vidtagna .änd-. 
~ingarna,.. För~ slår finansut~kottet änar:ingar i landstiQ.gets be slut, avgör 
!1.~nastiriget om g6akänn-ailde ecller törke.st'~n~e av utskottets ~örslag .• 

~ 52. 
"E~}'·må :f något· ärende 1 ,d~i ijyerlä,g~n~ng ~t .rum •. ·Sk:rj.das 4iill. beal~t.1 

·-~ i -. . ~ ;. 



f. 

·: .. 

,' I. 

;::l, 

... 14-
. '' 

.innan landstinget· efter .talmannens hemställan fö+wklar~.t 

L 

:- Då. fräga f(:)re ligger ti 11 avgöranrie ,. framställe talth~t;inen. på .S 
' ·'vfld 1 · 'sa~en före lupit~ ~ å: a.'vt~btad proposition~·· .att sy.aret rr j ~u' ~·'1 

,_:· --- -~ _., -_ \' - -~ ·.-·.'' .\'-.-;• '.'• ' : .,·--1 .~-~_. ~ !" - :· };;,: < ··.: ~· ,~/ " 1., 

''ne"j 11 .'uttrycke"r· ·1andstingets beslut~ · 1 • 

Finhf!.s flere för'slag till beslut, ställes ett, isås,oth kontra:t>ropp 
•", '. ' - ; :. ~· t' F ' : " • • - . -,; ;- • _- , r • ·, ' ' ·: \ - '' - . • ' ' • 

mot e~t ap.nat, inti.ll dess om alla .sålunda rös.tats, De !ilYSedå:a, PJ;:P 
-_ .._) .-·'-·· '. ,. '-,·· - ., : • i '"'. 

. t:tönernas ordalyaeiäe och o:rdningst'ölja böra vara av ,landsti~get. g 
innan proposition till. bes:varranfle framställ~s. Er.inringar mot den 

'. sia!gh'å: bra:åiya~ lsen och ordning.sfÖljden må göras~ me~~.~y överl?igg~ 
. . . . . . \ ' .. ' 

själva saken icke .äga rum, · · · · 

·Ej fuå omröstning tillåtas 1därom, huruvida omröstning·bör ägar 

. Närmare bestämmelser därom, huru omröstning sitall f'ör~siggå,1 . 
las i lan~stingets arbetsbrdning. , 

,. ' )' ·~ 54 .. ' . 

Den, som i fattat beslut icke instämt,. äge rätt att 
ahmäla ··sin ·akilJaktiga mening• Dock må sådan. anmåi,lan 
dare c>'Ö'ei'läggnihg~ . . . 

F.. 55-' ?I • 

I: .. ' 

. . 
Talmannen. m'å. icke 

eller att fråmstälia 
I 

vägr& att- till hann läggning upp'l;iaga v}ilikP ,t;\, 
proposition, Aär han ej finne'.17 sMant s·trida 

lag eller beslut, som av lenrt stinget ren an f atta.ts ~. 
b(lr · tålinannen anföra skälen h.är.rt>r. .··. ,. 

'{,: ,. 

Nöj~s ·1andstinget icke med talmannens åtgärd, hänskjutes.ärendet 

lagutskottet, vilket bör utan dröjsmål inkomma med motiverat y~tra 
huruvida sakens u.pptagand.'e eller· ~ropositions fl:'runställ;ande ·. str*qer 
lag e·ller'iv landstinget ftsrut fattat beslut~ Vad utskottet. 
klaråt länne till efterrättelse. ; 

'· .•, 

; 

Beslut må ej ·Vid justerings akligt.,ändras, 

~ 57; .·· ., . 
1 ;La.ndst:lngsman_. som ej va.rit tillstädes,. då 'beslut 1 .~~ot 

ta.ta.,· äge rätt. att där.efter till pr.6tokollet anmäl~,; _a.tt han 
git ·i beslutet, men må ej framställa någon anmäJ:lkning mot d~t.sEtlr)ina• 

Kap~ VI. 
. . ' ' 

bm tn&ddf.llan:d.e av .. lpndstins;ets 'be slut och utlåtand~n. , 
' - · ... ; . .t., ,- .. _,, 

~ 58• . 
Av lanastinget an.tagen-lanaskapsle.g överlämn.~s j~te skr:tv~lse 

lan~st'inget t:tll l~nn.shövfl.ingen för att av ä~nr{e itls~das .till ~ege 



I 

. Lag s~mma vare 'beträffande utlHt a.nö,en och-be slut 1 vi·lka utgöra svar 
'på presinentens:'.framst.äJ.lningar o.ch medaelanaen, ·.ävensom ·av landstinget 

·an~~'r') avserina. att fl"Sreläg~as riksdagen. i • ·i· ·~ 
,.; ~ 59. • I• 

Uti ~ 5$ om.förmälda handlingar samt alla u,tgående i'ikiii1?elser· uppsät..

tas och expedieras ·a.v landstingets sekreterare under uppsikt av +ands ... 
tinget{~ justeringsut skott• · ,, : .. 1 

Ej må något beslut från. lanastinget expedieras) innan ,aet. b;tivit god• . . ' "" 

H:änt av jµsteringsu1rskottet. 
'De handlingar 1 som i ~ 58 äro nämnda'. 6cb. alla landstihgsbeslut under~ 

' ' ';. ,.~:. . . . ' ' . 

s~ivas a-v talmannen och vicetalmännen, men alla övrig~ utgå.ende expe-

:(11t1oner av talmannen och sekre tera.ret{, 
§. 60'• . '.•··.· .·" 

Utskott må, när ·iannstinr:.;et...,så beslU-te'r,, .sa.mma)1.komm,a J:~~äl under.av..., 

brott i lanrst1n~ets sammanträAen.,och efter riess avsiute.nae•:. 
' .. '· l 

Kap. vrr. 
S.äJ:i skilda· sta.dgB;r;eten. 

~ 6 l~. 

' .. 

-he sidentens f rrunställninga.r och meddelanden. skola såväl ~1 i plenUm. 

som i ut:skott i främsta runup.et Jöreta.gas till behandling.· 
. .. ~~62 ~ 

Larinstingets proto,koll föres. µnfler talmannens inseende av så'kretera-.. 
· .ren. Vid början av yarje s.ession utser, 1anns-Pinget ino~ sig. tre -jus.te""" 

l:'ingsmän jämte· nödigt antal suppleante:i:i e.tt justera protokol;i..et.~· D~rest 
lana stinget icke kan enas om dem:• ut se$ de genom proportionella val• 1 

l.iandstingets beslut,, som ankommer pti lant:J?å.dets eller land·skapsnämn.
dens åtgärd, a.e lgi yas dem genom protokollsutdrag, som på tj än.stens vägnaJ 

unde';t'skrives av ·sekreteraren. 

.j 6~-
Landstinget,,s ,k8:11_~li st år und'er"· kanslikommis.sionens uppsikt• Till 

kanslikommia:.s~onen höra talmannen och. vicetalmännen samt två la.ndst;ings .... . . . . . . 

män,1 vilka. s:l1J~nämnaa, därest landstinget icke kan enas om dem,. utseå 
genom -pl:)oportt.~na.,11a .~a.1:._ .. 

. . . . . · .. ' . 

G'I'il.nne.·!'na för kansliets utgiftsstat bestämmas genom lartdskapslag• 
. ~ 64. 

Lei.ridst~~ets ar.betsordning, be~täm~ lser angående val,.( inom landst'in..io 
get erl_ligt .pl:-pportionellt valsätt .samt instruktion f ö:r l~o stingets 

: tjän.stemän och .tjänstemännens. avlöning äger land stinget·.· fe.st ställa på. 

förslåg av ta.lmanskonferensen. 

I • 



La~-5~agar qch.,~anar~ ·lanastingsbeslut av a.llmän.P.a:re 

samt rÖrordningar '· som enligt lagen om själv.styrelse fö7 .ÄJa nd utf 
fÖ!' landskapet I Skola kUngÖtlaS uti en särskild I Ålands författning 

) I : •:;. ' .' ~ ' 

~ ~n~ -pu.b;J.,ik9.t1on • . . ·. ' ' _'. ·~,· "';~,;--·' - ' '-· . ' ' ' ' . 

• ' y ~ 6 6 ·.~ ' ) ; 

Samtliga kost.nader för lana stinget~ bestl;'idas 111e,d .J.änd~kapsmedel• 
."-, -- ..., ·,., ~-·.~-6"7~- . i'· '.I 

Denna ian'r1 st in ..,~ornning trärier. omenelbart i .. kraft • ...:Genonl.d ensd 

h,ävas la~östip.gsoraningep föp landskapet Äland1 utfärdad,·aen "7 maj 
dock sålunda, ;tt ti.1.1 gess den i~ 63 föreskrivna larrl~k,apsl&gen: 
gits och trätt i kraft, .. bes,tämmelserna i.den sålunda upptlävda lands 

o:i:idnirigen skola l_ända till. efterrättelse .rr ·' 

Mariehamn n~n 26 . juni . 19.5P .. 

På. lagutskottets vägnar i 

-· -S .. 'AiK~s-~·~1 
!. r--. 

Ni=irvare.nde 1 utskottet: Tor ;Brenning• ordförande 1 .Herman Mattssqn,, 

Jan Erik Erikssons Paul På'tfals och J .. A; Sjöblom. 
' ' 
.~ 


