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LAGUTSKOTTETS betänkande N'2 15/1950 med an
ledning av lanostingsmannen Herman Mattssons 

motion till ~lanas lannsting (NQ 1/1950) med 

förslag om antagande . av ny landstingsordning r . 

för landskapet lland. 

Förenämnoa motionJ varöver lanostinget inbegärt lågutskottets utlåtand1 

har utskottet med lnndstingets tillstånd behandlat vid särskilda sam~an

träden efter vintersession och får för land stinget vördsammast framhalla I 
följande: I 

I inledningen ti 11 sin motion __ .. · . berör land stingsmannen Mattsson det - l 
lagstiftningsarbe te 1 som inleddes år 1936 och som avsåg att fylla ett re .... 

dan då kännbart behov av ny landstingsordning !ör landskapet. Han nämner I 
. . I 
även orsaken till, varför dett~ lagstiftningsarbete icke. resulterat i lan1 

skapsla.g, och ilen i-nve-rkan på saken., som den senare väckta frågan om revi .. , 

sion nv sj älv~tyre lse :G,i;sstiftning;en utövat .. på-~re~ne.t-~ En kort hä~visning 

1

1 

till nen alltnanna motiveringen i motionen ar narfor tillfyllest for. att . 

på.visa behovet av ny l~ndstingsordning för landskape..t. . [ 

Den omständigheten att självstyrelse:J_agsrevisionen :ännu icke slutförts, 

synes icke utgöra hinder för att återupptaga arbetet med. Ol!'larbetning av 
1 

landstingsordningen. Dels ligger tidpunkten för ikraftträdande av en ny _· 

·självstyrelsel.ag i en måhänaa avlägsen framtid,, aels-kan ju landstingsordl 1 

ninge.n, ifall nen nya självstyrelse lagen påkallar ·. ändring av densamma i ' \I 
någon enskild paragraf, framdeles efter behov ändras. Fördelarna med en . 

. -om.arbetad lanastingsordning synas dock i många avseenden bliva så påtagli 

ga, att hänsynen till självstyrelselagsrevisionen bör vika. 

I stort sett ligger lanastingsbeslutet av år 1942 som grund för motio

nen. -Endast ifråga Otn fyra paragrafer skiljer sig motionen från sagda b.e
slut. 

Utgående ifrån att en mera omfattande allmän . motivering därför är över j . 

flöd1.,g, övergår utskottet att behandla lagförslagets olika paragrafe,r, 

vilka här nedan skola beröras, för så vitt utskottet funnit anledning 

till arunärkningar eller äna~ingsförslag •. 

i .2
1

; - Motionären återkommer här...,till .sitt. redan år 1936 väqkta för·slag, 

att lan"'stini;ssmans mRnrat skall viritaga,,, så snart han förklarat~ vald, och 

fortfara intill aess nästa val förrätt~ts. Förslaget motiveras med prin

cipiella skäl, i det. att det anses mest förenligt med parlament ariska 

-principer att en folkvald förtroendeman skall tillträda s i tt uppdrag genas· 

efter tl-a,J,., Härem,ot h .ar invänts, att det nuvarande systemet icke i prakti

ken medfört-n~ra ·olägenheter o~h att ae principiella betänkligheterna 

bortfalla• nå 'repre_sentant.erna väljas för vissa år• Utskottets . majoritet ,. 

som satt största vikt vi~ · ~e ?rincipiella s-ynpunkterna~ har omfattat motio 



; . 
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n~g. 

§ 4, · .Mc~n har tänkt- sig, att paragrafen . kunde erhålla sådan - . 

ordalynelse, att dees . .i.J::l.nehåll täckte en motseaa ändring av självstyrels 
. . I 

lagens stadgande om rätt att aeltaga i lannstingsval. Utskottet anser 

likväl., att detta fundamentala stadgande bör grunda sig på nugällande 

lago Ifall den nya självstyrelse lagen kommer att utvidga valrätten, bör 

landstingsordningen i sinom tid ändras, så att den motsvarar självstyrel .. 

selageu ~ Utskotte..t har aärför förordat lagrummet i dess nuvarande lydela~ 
i 7. Enligt 1942 års 1Rnr'lstlngsbe3lut är leöamot och suppleant i -

lannsknpsnämnAen icke valbar till lannstingsman. Utskottet kan icke finna 

något hållbart motiv mot deras valbarhet, men väl motiv, som tala för att 
de skola vara valbara. Otvivelaktigt måste det vara till fördel för en 

allsidig behandling av frågorna i land stinget, att synpunkter, som an_. 

lagts i lana-skapsnänmden, kunna framföras i lann stinget; och tvärtom, ut .. 
skottet har därför omfattat motionens syftemål och föreslagit att ~ 7 

skall erh~lla Aen ly"else, som lagrummet hade i lagutskottets betänkande J 

Ul 10/1941. 

~ 16, Den tid om inalles högst 30 dagar, ~arunder landstinget enligt 
gällanae lanastingsordning är berättigat att årligen vara samlat utan 

särskilt tillstånd av landshövdingen, har visat sig vara för kort. Erfa• 
renheten har visat, att höstsessionen :t allmänhet måste-, förlängas, och 

även om det aldrig förekommit~ att lanashövdingen skulle avböjt en moti• 

verad ansökan om förlängning, har den alltför korta sessionstiden likväl 

visat sig vara till men för ärenae-nas behandling. Visserligen stannade 

1942 års landsting för en sessionstid om sammanlagt högst 30 dagar, men 

redan Qå insåg man att tiaen-är , f"or kort o.ch sökte andra utvägar att för

länga den effektiva arbetstir'len. Utskottet har aärför beslutat föreslå, 

' att lan~stinget sk8. ll vara samlat. unrier sammanlagt högst .::- 50 dagar, givet~ 
vis med samma möjligheter att erhålla förlängning som medgivas av den nu
varand~ landstingsordningen, 

Erfarenheterna från de gångna åren hava Vidare visat, att tiden mellan 

höst- och vintersessionerna är f'C:jr kort, i det att landskapsnämnden tid- t . 

tals haft svårigheter- att före vintersessionens början verkställa utred

ningar och utföra upparag_, som llic1 höstsessionen överlämnats ~t den och 

som lanristinget önskat få utförna före vintersessionen. Frågan'\har d~ sku
terats såväl i landstinget som mellan enskilda representanter och aeJ 

allmänna meningen synes nog vara den, · att intervallen bör vara något 

längre. Utskot;tet har i denna del råa.gjort med lantrådet och landskaps

nämndens sekreterare och övei'vägt för~ och nackdelarna med ett flertal 

olika förslag samt s1.ut.Ugen -stannat för ä~n 10 ncvstn.ber och l mars såsom 

\ 
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landstl.· ngssessi'onernas börJ· an .• - Att märka är att .· _ 1~-·~agar .f"or 

§ 2 ·oraa,ändringen J. allmänhet första gången 
lana stinget efter den i . gJ · t 

1 
ig nödvändigt att 

-- ni,Qn'korrrme:r-- p:a hösten. Skulle ne ..,v sa s 
-€f'ter 1'ryva1: -5"am · _ o • • f .. r landstin-
sammankalla lannstinget före r'len 10 november, na presinium o . 

t ·· 1• cke valts synes uppgiften böra anförtros lantrådet• Stadgande ge annu ' 
härommr införts som mom!J 2 i denna paragraf. 

k tt som landstinget vid ] 30, Utskottet anser , att också extra uts o , 

behov k@n tillsätta, skall be stå av fem med lemmar• 

t "ff a f:.- 7, enligt v:l.l ... 1 § 42 ·~ Med hän...syn ti 11 utskottets förslag be ra an e r _ 
ket leAamot i lam skapsnäm_nnen kan va:va land st1ngsman, a · h r ett tillägg 
gjorts till pa:r-agrafens första moment• 

§ 67 ~ Hänvisningen avser § 63 och bör rät tas• . 

I övrigt har endast . stilistiska ändringar ore ag f .. t its i det tidigare I 
landstingsbeslutet, . 

0 Hänvisanae . till ovansagda får ut skottet därför vördsammast före sla, 

att land stinget ville godkänna nedanstående 

d ·"' för land.förslag till ny lanostingso~ niug 

skapet Åland~ l 
"Ålands landstings be slut I 

·. om antagande av lana skapslag om 

t, a 1n n s t i n g s o r a n i n g 

för . lani'l skape t flanri • -

I enlighet med Ålanfl s lanr'I stings beslut stadgas: 

Kap, I. 

Allmänna grunder, 
:~ -1~ 

-Ålanns lanasting representerar. Älanfls befolkning och består av trettio 
lann st ingsmän .. 

§ 2. 
. ·.. t treaJ·e ar0 samtidigt i hela landskapet ~ I.ana st ingsv al förrättas var 

Landstingsmans uppdrag vidtager, så snart han förklarats vala, och 
f"ortfar intill dess nästa val förrättats. 

liar lanasti~get blivit upplöst och nya val förrättats, gälle vad i 
mpm. 2 är sa.gt. 

~ 3. 
Land st :i,.ngsmänn.en ut ses genom .omede lbara 1 . proportionella och hemliga 

val. För sådana val skall landskapet Åland .bilda en valkrets. 

Vid dessa. . val hava alla valberättigade lika rösträtt.r 
Ej må valrätt utövas genom ombud ~ 
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Närmare bestämmelser om tiden och s ät te t för -v alen meddelas i sär ski 

vallag. 

~ 4. 
Berättigaa att deltaga i. lana stingsmannaval är envar finsk medborgare~ 

som före valåret fyllt tjugoett å:' och under en oavbruten tid av f~m år 

haft 1-oaga bo och hemvist på Ålo.nd samt den första januari det år valet 

äge:r> rum är mantalsskriven i någon kommun inom landskapet Åland. 

Valrätt tillkommer eock ej~ 

1) den, som står under förmynderskap; 

2) den, som i kommunalhem eller annorledes året om åtnjuter full fat• 
tigv åra; 

3) den, som för lösdriveri dömts till allmänt arbete, ända till ut~ 

gången av det tredje året från det~ då han från arbetsanstalten frigavsi 

4) den, som dömts förlustig valrätt eller medborgerligt förtroe,nde 

eller förklarats ovärdig att nyttjas i landets. tjänste ller att föra an• 

nans talan, vare .sig r'lomen är slutlig .... e 11~ ic~e; ( 

5) r'len, som övertygats att hava vin lanr'l stingsmannaval köpt eller sålt 

röst eller gjort försök därtill eller på flere än ett ställe avgivit sin 

röst eller genomvåld eller hot stört valfriheten,, ända till utgången av 

det sjätte kalenderåret efter det, då slutlig dom i saken gavs. 

~ 5. 
Valbar till lanastingsman är envav, som är valberättigad. 

~ 6. 

Förverkar till lanr~tingsman val0 person sin valbarhet, upphör hank 
landstingsmarmauppdrag. 

:~ 7. 
Lanfl ahövaingen, lantrådet och lantrådets . ställföreträdare samt tjänste 

man via länsstyrelsen och landskapsn.ämnden må icle vara landstingsman. 

Kallas landstingsman att bekläda något av dessa ämbeten eller utses 

lancJ stingsman till 'Bjänsteman vid länsstyrelsen eller landskapsnämnden, 
upphör hans landstingsmannauppdrag. 

~ s. 
Ej må den, som förklarats vald till lanastingsman; befrias från detta 

uppG.ra.g, a är he.n ej färmår vi sa laga förfall eller anna. t skäl., som av 
lana st inget goAkänne s • 

§ 9, 

Avlider landstingsman eller förlorar han sin valbarhet eller avgår 

han på grund av laga eller av landstinget godkänt skäl eller förklaras 

h ava förverkat sitt uppdrag, inträder ersättare 1 hans ställe. 

Beträffande den ordning,, i vilken ersättare inkallas, stadgas i val ... 

/ 
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lagen. 
~ 10. 

Landstingstnan är pliktig att i utövningen av sitt uppdrag så handla, 

som rätt och sanning bjuda. Han är därvid skyldig att iakttaga lag och 

är icke bunaen av nflgra andra före skrifter. 

~ 11. 

Ej må landstingsman förvägras att inställa sig vid landsting och sitt 

värv utöva. 

- ~ 12. 

Häktas la.ndstingsman under,pågående landsting, skall därom gena.st an-

mälas hos lannstingets talman: -. ' 

- ~ 13. 

Lana stingsman åtnjuter av lani:1skapsmede1 arvoae och därutöver ersätt

ning för resa till och från - landsting. 

Land st ing·sma.ns arvode samt ersättningen för r~ sekostnader be stämmas 

av landstinget. 

Lanc'lstinget - fastställer också aet arvoGe, som via avbrott i landstin

gets sammanträaen1och efter 0ess avslutanae må tillkomma medlemmarna i 

?Särskilna utskott. 

~ 14. 
Infinner sig landstingsman icke i rätt tid till landsting eller ute~ 

blir han utan lanastingets tillstånd från sammanträde och har han icke 

haft förfall, som av landstinget godkännes, kan landstinget döma honom 

till förlust av landstingsmannaarvoae eller del därav. LandstingsmanJI som 

icke 1 åti t sig liärav rätta 1 kan av lann stinget förklaras hava förverkat 

sitt uppdrag .. 

Undergår landstingsman frihetsstraff 1 gånge därunder sitt lendstings

mannaa.rvode förlustig. 

Kap. Il~-

'Lann stingets böl'!j an 1 upplösning och avs lu tnin5 • 

§ 15. 

Landstinget s ammanträaer i Mariehamn eller 1 där särskilda omständig ... 

heter sådant påkalla, på annan ort inom landskapet, som av lantrådet be
stämmes. 

' ~ 16 '• 

Landstinget sammankommer årligen aen 10 november och 1 mar s samt jäm

väl på annan tin,, om lanristinget r'lärom,bemluter eller aess .presidium an ... 

ser nöAigt att sammankalla lanastinget. 

Finnes anledning att efter nyval sammankalla landstinget före den 10 

november, ankommer detta på lantråaet med iakttagande av vad om kallelse 



till urtima landstµig är stadgat, 

Landstinget är samlat under sa.mmahlagi högst femtio dagar, utan så ä1 

· - ._,a:b{; J..&io.asJ:J.övdingen på landstingets framställning .förlängt tiden för möte, · 

Ä:J:> nu nämna eller eljest i denna lag för visst fall bestämd dag helg

dag, gälle första helgfria dag därefter såsom för sådant fall stadgad. 

f i~ : 
Har lan,.,,sting upplöst,.s, .skall lanr<stinget_efter nyvalen sa.mmankomrna ·

till lagtima möte å. första dagen i den kalendermånad, som begynner näst 
efter nittio dagar från up~lösningen. 

~ 18. 
Av landshövdingen beror att s ammatikalla urtima landsting samt att be· 

stämma när net skall åt skilj as• 

Ej må urtima lanast.ing~utsättas att börja tidigare än å femtonde dage 

efter kallelsens utf.ärnanr'le, ej heller fortgå längre än till och med _ 

sista helgfria dag ~öre den, då lagtima landsting vidtager. 

Vid urtima landsting må endast fqrek-0nuna ärendei som föranlett lands• 

tingets sammankallande, så ock vad med dylikt ärende står i oskiljaktigt 
sammanhang. 

§ 19. 
Kallelse till urtima landsting offentliggöres i sådan uti landskapet 

utkommande tidning, vari allmänna, landstinget röranae beslut och förfo
gandeh. böra kungöras. 

Har landstinget_ uppläts och förordnande om nya val utfärdats, skall 

~å.dant kungöras i @en ordning, som i § 65 säges, samt därjämte meddelas 

c'.len mynr<ighet och rie nämnner, å vi lka~valens f 8ranst altande ankommer. 

§ 20. -
Dagen näst före den, å vilken lanas tinget skall efter val första gån• 

gen sammankomrna,, böra samtliga. landstingsmän klockan t .olv förete sina ' 

fullmakter för den eller dem, som landshövdingen f'drordnat att granska 

fullmakterna, Vid granskning av fullmakt bör undersökas,. huruvi0a den 

är utfärdad av behörig myndighet och i före skriven form • .. 

Alfabetisk förteckning ~ver ne behö~igen 'befullmäktigade lanastinga~ 
männen skall senast klockan tio följande dag tillhandahållas landstinget. 

Lana stingsman, som in.finner sig ef'ter lanc'l s tinge ta bör jan
1 

äger aä;r in
taga säte, sedan han för t almannen uppvisat godkänd fulln;iakt •' 

~ 21~ \. 
Har lanastingsmans ful.lmakt icke blivit godkänd~ äger landstinget r .ätt 

att pröva, huruviaa han likväl på grunn av densamma må intaga säte i 
lana st; inget. 

Göres under landstinget ~å grund av denna landskapslag anmärkning mot 
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land stingsms:ns - pro··vandlll_på landstinget, såframt behtlrighet~ ankomme d8SS V 

~mmna anmärkn1-n~ p;enom be svär över valet rer:fa.n dragits eller ännu 

kan riragas unner veaerb()!rlig mynr'lighe ts avgöranrle • 

I övrigt må fråga. om giltigheten av land stingsmannaval ic~e vid 

utom då anmärkning göres därom, att beträffande valet 
landsting upptagas, · tt 

11 
t f .. rfarande förekommi t 

eller därtill hörande åtgärder uppenbart bro s g o 0 •• t 
eller att-otvivelaktigt misstag vid .fast.ställandet av valets utgang ag I 

.. . . .. t dl 0 gt att brot-l!..:i · t f 11 ag" e landstinget aar aet tillika ar Y i , rum. I Sauan a 1 •· d . 
k 0 t ången av valet och an ~ . tet eller misstaget kunnat utöva inver an pa u g · ' .. 

. t 0 t ära till sådan rattel• ring ej vidare kan i besvärsväg vinnas, vid aga a g 

som är förenlig med bestämmelserna i vallagen, 

se, Den, vars lanastingsmannarätt är satt i fråga,bibehåller emellertid 

t 11 dess han förklarats härtill ositt uppdrag såsom landstingsman, in i 

behörig. 

~ 22. 
Den dag 1 landstinget efter val första gången sammankommer skola lands~ 

tingsmännen klockan el.:Ua samlas till plenum, som börjar med upprop efter 

den 1 ~ 20 nämnda fö~teckning. Vid detta plenum, vid vilket.ordet föres 

av den landstings~än 1 som är till åren äldst, väljer landstinget skilt 

för sig . talman och....,två vicetalmän, vi lkas...,uppdrag gälla för den tid 1 som I 

1 2 ~ av nenna lanr'lskapslag finnes stangarl för lannstingsmannauppdraget. 

Därefter avgiva talmannen och vicetalmannen in or .. . f .. net församlane lands 

tinget 1 var efter ~nan, denna högtidliga försäkran: 

"Jag N.N. försäkrar, att jag vill i u övningen a t · v talmansbefattningen 

efter all min förm~a upprätthålla den såväl rikets regering som Finlands 

riksdag och landskapet Åland i enlighet med grund lagl!'na tillkomma.na.e 
rätt":~ 

Me0~elanne om valets utgång skall ofördröjligen tillställas landshöv
dingen. 

Avlider talman eller vicetalman under landstingets förlopp eller avgår 

han fr en sin befattning' skall ny talman eller vicetalman väljas. 

~ 23. 

Landshövdingen eller den, som republikens presiaent därtill förordnat, 

tillkännagiver tiden för landstingets öppnande, som skall äga rum samma 

da.g ?iafbdstinge t sammankonuni t • På ut satt tid skola lana sting~. ts medlemmar" 
efte;/gudstjänst förrätta ts 1 samrnankomm.a i sessionssalen, dar lana stinget 
förklaras öppnat·. 

Vid lana stingets avslutande skall mo.t svarande förfar ande iakttagas• 

Kap~ II~ ~ 

Om ärenAenas uppt 8ganr"e vin lannstinget. 



H~.~~ :trsniställningar och meddelanden skola överlämnas 

-c1"'rr'hnnst1nget
1 

därom staogas i lagen om självstyrelse för Åland. 

§ 25. 

Landshövdingen och lantrådet samt lanaskapsnämnden äro berättigade-· 

att överlämna framställning till 151:ndstinget antingen vid dess öppnande · 

eJ.ler senare under pågående landsting• 
Då. skäl därtill anses föreligga,; kan dylik framställning återtagas. 

§ 26. 

Den berättelse, som lantrådet enligt landskapslagen an$.ående ordnandet 

av Ålands landskapsförvaltning F.r ligen äger till landstinget avgiva, 
skall av landstinget upptagas till behandling pä tid, som av landstinget 

bestämmes, 
§ 27~ -

..... Lannat1ngsman....,ägelS' rätt att till le.nflstinget ~verlämna motion id eri ' 

orClning § 28 star'!ge.r. Motion ska 11 innefatta ant inge-n~ 
l) la.gmot1on~ innehållana.e i lagform avfattat förslag om stiftande 

av ny landskaps lag eller om ändring~ för~ia.r1n~ $],.ler upphävande. (lV gäl.,. 

lande landskapaiag; 
2) .finan.smotion 11 innehA.llande förslag om u,ppta.:g~de av anslag .. i lana

skapet s inkomst""' och utgi.ftsstat samt 1 bua geten· för veder~agsmedlen' ocl;'l 

lanAskapets C:Sv!'1ga en.skilr1a inkomste,r_och µtgifter; e 11.~r 

3) hemställningsmotion, 1nnehåila~ae för~lag att landstinget måtte 
hos riksdagen 1 land.skap snä)llnden ~],ler talmanskonferensen hemställa om -' 

vidtagande av åtgärd i ärende, som hör till ae ssas· befogenlie t • · ' 

Angående landstingets rätt att över-lämna initiativ·· ätt . förelägga.s . 

Finlands riksdag gi;i.ller, vad i la.gen om självst-yrelse för Åland är stad ... 

gat ·· 

.~ 28, 
I ~ 27 om!ä:rµiälda mot;tone1.' skoia, skriftligen avf attaae 1 överlämna.13 

till se~eteraren ~enast fem4e dagen före llockan tolv efter la.na~tingets 

öppnande• Senare :va.ve lana sting.sman icke ~rättigad att väcka motion, så. ... 
'f'ratnt icke Bår'J ap. -d ~rekt föranlede S av n.ågot ~V landstinget ;reö,an fattat 

besl11t ell~r till lanr'!stin~et överlämnar'1 ft'amställn1ng-elle:r återtagande 

a.v sår9a:n eller ock av annan upAer 1anristi:rtget in.träffaa hänoeli;ie, liikväl 

må härvid motion icke väckas senare än kl.kan ad~rton dagen ef per dep., 

dä motionären bör anses hava om händelser) fått kännedom, 

I motionen. Pöra jämväl angivas de skäl•f på vilka f .örsil-aget grurfda~h 

Ej må ärenden: av olika beskaffenhet i tn skrif~ sammanföra~, 
,_ ~- 29. 

Har hann läggningen av ärenne vin lagt•a lana sting :icke hunnit slut--

J 

, .,, 
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föras, fortsättes dess beha,ndling vid rolja.nde lagtima landsting~ såframt 

.l..e.n~mlrut.°V'al ej · me 11 ankommit • I 

Kap. IV•, 

Om ärenr9enas,bereoning. 

§ 30. 

Vid va:r je lagtima land sting skola senast andra dagen efter dess öpp

nande tillsättas ett lagutskott, ett finansutskott samt ett kulturutskott . 
· va;I;'t och ett bestå.ende av fem medlemmar, ävensom ett justeringsutskott 

men tre mealemmar. För sånan behanoling av ärenden, som omförmäles i ~ 47· 

skall lan~stinget senast å trenje nagen till~ätta landstingets stora ut~ 
~ . 

skott, i vilket skall inväljas tio medlemmar. 

Landstinget äger ock, när behov därav yppas, tillsätta ytterligare ut-

skott, ett -vart bestående av fem medlemmar. 
För varje utskott tillsättes minst två ersättare • 

Av urtima landsting tillsättas de utskott, vilka .för beredningen av 

ae i landstinget förekommande ärendena: erfordras. 

Valen ti.11 alla utskott äro proportionella, där två eller flere per- . 

soner skola väljas .• Närmare bestammelser om v alsättet utfärd.as av lands

tinget. 

§ 31~ 
i.Lagutskott€rt skall bereoa och avgiva betänkanae i an.ledning av lant ... 

rånets berättelse samt ~e till rietsamma överlämnane fö:r:> ·slag angående 

stiftande, änaring, förklaring eller upphävande av landskapslag ävensom 

övriga till detsamma hänskjutna frågor. 

Lagutskottet åligger jämväl att skilja mellan ianastinget och dess 
talman, då talmannen vägrat Uf;ptaga väckt frå:ga eller framställa propo

sition eller då -:1aridsting-0t annorledes icke åtnöjts med talmannens för-
friranae ~ ' 

§ 32. 

Finansu.tskottet skall granska landskapsnämndens till landstinget av

lämnade förs1.ag till inkomst- och utgiftsstat för lana skapet och r evi .. 

sionsberätte lsen samt härom avgiva betänkanden ävensom i övrigt avgiva 

utlåtanden och betänkanden 1 till,dess behandling hänskjutna frågor av 
fin.ansieil och ekonomisk innebörd,. 

§ 33. 
Kulturutskottet skall avgiva utlåtanden till finansutskottet över land

skapsnämnde.ns förslag till budget för vederlagsmedien samt i övrigt av- . 

giva betänkanden i till detsamma hänskjutna frågor av kulturell innebörd; 

§ 34.~ 

På justeringsutskottet ankommer att 'öveMe.ke 1 att lana stingets expedi-
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ti.Q.n.BI' -Ove:rieusstärnma med dess be slut• . 

-- ~ 35. 
Utskott skall på kallelse av aess äld,ste medlem .. saminankomma senast 

under dennes ordfö~ande skap Aagen efter r'1et utskottet tillsatts för att 

inom sig välja ordförande och vice ordförande' 

Vid förfall för utskottsmedlem träde ersäi tare i hans ställe. 

Utskotten äga, vart för sig~ antaga sekreterare. 

Betänkanden och utlåtanden ~naerskrivas av ordföranden och sekrete-

raren. 

Uteblir utskottsmedlem utan förfall eller särskilt tillstånd från ut

xkottets sammanträde, anmäle utskottets ordförande härom till landstin

get, som kan döma honom förlustig landstingsmannaarvode eller del därav, 

såso~ i~ 14 säges, samt, därest det sker oftare, förklara honom hava 

förve~kat -sitt uppdrag- såsom utskottsmedlem; 

\ 

M5alem, som icke....,binragit till utskottets beslut, är obetaget att till 

utskottets betänkanne foga sin skriftligen avfattane reservation, dock 

utan att betänkandet därigenom uppehålles. 

~ 36 .. 

Finner utskt>tt sig behöva tillgång till handlingar, som hos landskaps

nämnden eller densamma underlydande myndighet, tjänsteman eller allmän , · 

inrättning tillkommit, eller ock itlllämta-muntliga eller skriftliga upp

lysn.ingF1r av a.ylika, skola .öe äskafle hanr'Jlingarna eller_upp.lysningarna 

på utskottets begäran utan 0röjsmål genom lam skapsnämnden delgivas eller 

meddelas, Om de icke kUnna meddelas, skall skälet härtill givas utskot

tet tillkänna. 

~ 37 • . 

Talmannen, vicetalmännen samt utskottens ordförande utgöra talmanskon• 

ferensen, 

På talmanskonferensen ankommer att föreslå ändringar i landstingets · 

arbetsordning 1 att avgiva utlåtande rörande sådan ändring däri, vartill 

land~ ingsman tagit initiativ 1 att göra. förslag om bestämmelser för val 

inom landstinget enligt proportionellt valsätt, att i övrigt göra nödig• 

befun~a förslag om lanPstingsarbetets ordnande överhuvud, att uppgöra 

förslag till.instruktion f är lanrsting;ets tjänstemän, därest sådan be

finnes nön.ig, samt att frRmställa förslag om avl?ning av landstingets 

tjänstemän. 

Kap. V -

Ärendenas behandling i plenum och stora utskottet. 

~ 38~ 
Talmannen åligger att utfärda kallelse till plenum, att dä.rvia före~ 

J 

. ' , 

.·· -11-

draga är~nd-e..u.å oo-h.· lada ö~erJ.äggningarna, att framställa proposition 
. ·. - · . ...,. . 

f-Or ·oo..sl.uts fattande, att y·idmakthålla ordning v1d sammanträdena och j äm 

väl i övrigt vaka där över ,ått s å:Tant, som ~trider emot Jag, icke m.ä 

komma under över läggning samt · att avsluta plenum .• 

Tali:nannen äger rätt att deltaga i val inom landstinget, men ej i ·över 

läggning eller omröstning vare sig i plenum )3ller utskott, ej heller före 

slå nggot annat än det,, som erfordras för verkställighet av landstingets 

beslut eller iakttagande av dess arbetsordning; 

Via förfalL .. för--talmannen träner i hans ställe förste eller,; om fö:t'

fall även för r'lenne inträtt, annre v.icetalmannen~ 

§ 39. 

Landstingets förhandlinga_r skola äga rum på sgenska språket. Förhand!"' 

lingarna äro offentliga, såframt ej landstinget för visst fall annorlunda 
be sluter, 

~ 40-. 
Såvi tt e .j nedan annorledes är.._ staag.at, äge varje lana stingsman vid 

plenum rä.t~ att e!'hålla orr'1et i aen ordning, ·vari han anmält pig~ samt 

till protokollet _fritt uttala sig i alla frågor, som då handläggas :, och 

om la.glighete~ av allt! som inom landstinget tilldrager sig. E~ må någon 

tala, innan o.raet ti_llaelats hon'om, och icke heller utom protokol.j.et. 

~ 41 .~ 
Ingen landstingsman må tillåta sig pårsonligen fÖrolämpande uttryck 

eller eljest uppträda på ett mot god ordning striaande .. sätt~ Sker det och 

låter den 
0 

felande sig icke av talmannens föreställning ritt~ _, äger tal

mannen frant8:ga honom ordet. Har sådant ägt rum,, må den fe-lande för det 

sammanträdet icke Vidare yttra sig,. Väckes förslag att den. l~dstingsman, 
s~m såluna~ · sig ~örgått, därjämte må av talmannen erhålla v .a:rning el ler 
pa viss tin e -t ··ver t• .:. f .. 

, . ,, 0 s 1gan11 e ..... wra rla.gar' ute slutas från land.stingets 

sammanträ""en el·ler .åtn. las vir'l !'.'lomstol e ·ller om S. aken bör ,:förfalla, skall 

beslut flärom av _landstinget via nästa . sammanträde fattas. . . . . 

~ 42. 
Landsh()vd.j_ngen och lantrådet äga ~ätt att övervara. landstingets plena 

och deltaga i överläggningarna, men icke i besluten. Lag samma vare be ... 

träffande ledamot i lands.kapsnämnd~n, Är han tillika land stingsman, må 
honom icke för ·· tt . · .. · 
. · · :vagras . a rieltaga i bes.lut. Vill någon av de ovannämnda 
yttra sig, gives honom orr'let framom anöra. 

Vill landstingsman t:i.11 lantrådets tälla spörsmål i angelägenhet hö- . 
ranae till h " b 0 -' , 

.. . · ans am etso~r. ~e, avlämne det skriftligen avfattat och av be ... 
st amt innehåll till t lm .·· · .. -' .. 

· · ·. • a . annel:J; vilken det ål~ger att bringa det till 
lant!'åaets ·kännedom., På tia~ som bestämmes genom överenskommelse med tal ... 
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mannen, avgiver lantrådet muntligt eller skriftligt svar, såframt han ej· 

anser sig böra avböja . frågans be svar.ande, varvid skälen härtill böra. givai 

_ lannstinget tillkänna. I s Finant ärenae må icke i landstinget överläggning . 

äga rum eller beslut fatt as. 

Framställning, som avser att utröna huruvida lant rådet ska}l anses sak 

na landstingets förtroende, upptages och behandlas i den ordning, som 

stadgas i lana skapslagen angående ordnandet av Ålands land skapsförvalt

ning. 
§ 43. 

Rör ärende någon land stingsman personligen• må han deltaga i överlägg .. 

ningen, men ej i fattande av beslut. 

~ 44. 

Landshövdingens, lantrådets och land skapsnämndens framställningar 

så ock i ~ 27 omförmälaa motioner må icke till slutlig behandling före• 

tagas, innan betänkanne över nem av :utskott avgivits'• 

§_ 45 ... 

Vara.er ej i§ 44 nämnt ärena.e, då det första gången till behandling 

förekomraer 1 genast anhälligt hänskjutet till utskott, skall det ligga 

på bordet till något av de närmast föijande sammanträdena, då sådan 

hänskjutning skall ske~ 

- ~ 46 ~ 
lltskottsbetänkanae skall.må aet första _ gången föredrages, läggas på 

borriet. Vir'1 nästa före0ragning skall aet, evad överläggning ägt rum eller 

icke, ånyo bordläggas, om två eller flere land stingsmän det begära även

som, a å ärendet tredje gårigen föredrages, ytterligare en gång bordläggas, 

i händelse lanclstinget ~ärom besluter. 

Landstinget kan be sluta att av utskott inhämta .nytt utlåtande även i 

ärende, som skall undergå endast en behandling. 

~ 47. 
Angår utskottsbetänkande lagförslag~ skall ärendet underkastas tre 

skilda be?ahdlingar i landstingets plenum. 

Vid första behandlingen föredrages utskottsbetänkandet och lämnas åt 
landstingsmännen t:Lllfälle att yttra~sig i frågan. Sedan överläggningen 

förklarats avslutan, öve_rlämnas ärennet, utan att beslut-i själva saken 

fattats, till stora utskottet, som riet åligger att föroraa lagförslaget 

med eller utan ändringar eller att avstyrka lagförslagets antagande. 

Vid andra behandlingen föredrages stora utskottets betänkande_, varvid 

land stinget, ifall be tänkandet innehåller lagförslag, ingår i prövning av 

lagförslaget samt fattar beslut om varje särskild punkt däri. Godkännes 

stqra utskottets förslag i alla delar, förklaras andra behandlingen av-

l . 

- , -13-

.;:lg "' 
( .•. , ~ 

uJQ , 

slutad. Blir stora utskottets förslag -~cke oförändrat godkänt överläm-' . 

nas lagförslaget, i den lydelse det genom landstingets beslut erhållit,, 

ånyo till stora utskottet, på vilket det ankommer att antingen förorda 

sistnÄ.mnda. .för.slag eller vidbliva sitt tir'liga1"e beslut. Har stora utskot 

tet omfattat landstingets beslut, förklaras andra behandlingen avslutad. 

Innehåller betänkandet avböjande av lagförslaget, kan landstinget be.

sluta att till grund för andra behandlingen lägga antingen stora utskot~ 

tet,f:! betänkande eller annat förslag, som tidigare legat tiil grund för 

behanrli'TI.gen~ I si.stnämnaa fall förfares, på sätt ovan i 3 momentet är 
sagt. 

Innehå:ller betänkandet lagförslag, må via andra behandlingen hela lag 

förslagets förkastande ej föreslåsa 

Medan andra beh~ndlingen av frågan pågår, kan landstinget infordra 

nytt utlåtande av -Oet utskott, som först berett ärendet,, eller qv annat 

u,tskott~ Samma rätt-tillkomme ock stora utskottet. 

-Vin trea je behana l:}.pgen, som äger rum tidigast andra dagen efter aet 

anr'lra behannlinge? avslutat -s, föreclrages ärendet till . slutgigt avgörande, 

varvid lanastin:ge 't kan antingen oförändrat antaga lagförslaget 
1 

sådant 

det vid andra behanalinge.n godkänts 1 ~ ller förkasta detsamma. 

. ~ 48~ 
Vid handläggning av lagförslag angående uppbärande av. landskapsskatt 

skola jämväl stadgana.ena i ~ 47 lända.till efterrättelse, 

~ 49 ~ 
Vid urtima landsting upptaget ärende skall vid samma landsting slut

ligen avgöras..-

~ so • . 
Av lana stingsman framställt förslag,_ som avser. inf'örande i landskapets · 

inkomst- ocn .utgiftssta-t av nytt, i lann skap.snämnaens förslag icke upp

taget anslag, .må.,, il å avgöran~e fi:i.ttas angåenrie inkomst ... och utgiftsstaten 

för landskapet., beaktas endast såvitt detsamma väckts genom finansmotion, 

som förelegat till granskning i finansutskottet. 

~ 51. 
I händelse landstinget vid handläg.gning av finansutskottets förslag 

till :inkomst• och utgiftsstat .för lana skapet icke godkänt betänkandet o""' 

förännrat, återft5-rv1.sas lnH:omst- och utgiftsförslaget till finans"t:ttskot

tet, som. äger avgiva utlåtande angående de av landstinget vidtagna . änd

.ringarna,.. Föreslår finansutskottet änaringar i lana stingets beslut, avgöre 

landstinget om godkännande eller förke_stande av utskottets förslag .• 

~. 52. 
Ej må i något· ärende~ d wi överläggning ägt rum~ skridas ti 11 be slut, 



I 

innan landstinget efter talmannens hemställan förklarat överläggningen 

avslutad~ 
.. 

~ 53 ~ 

- Då fråga föreligger till avgöranne,. framställe talmannen; på grund av 

vad i saken förelupit, så avfattad proposition~ att svaret "Ja" eller 

"nej 11 uttrycker landstingets beslut. 

Finnas flere förslag till beslut,, ställes ett såsom kontra.proposition 

mot ett annat, intill dess om alla sålunda röstats, De avsedda proposi

tionernas ordalydelse och ordningsfölja böra vara av landstinget godkänd1 

innan proposi.tion till bes:varanfle framställes. Erinringar mota en .f"ore

slagna ordalydelsen och ordningsföljden må göras, men ny överläggning i 

själva saken icke äga rum. 

Ej må omröstning tillåtas 1därom, huruvida omröstning bör äga rum. 

Närmare 'bestämmelser därom, huru omröstning skall- försiggå, faststäl-
las i landstingets arbetsordning. , 

.~ 54. 
Den, som i fattat be slut icke instämt, äge rätt att till protokollet 

anmäla sin skiljaktiga mening. Dock må sådan anmälan icke föranleda vi~ 

dare överläggning. 

§ 55·. 

Talmannen må icke vägra att-tilJ. hannläggning upptaga väckt fråga 

eller att framställa proposition, rtär han ej finne:u sroant strida mot 

lag eller beslut, som av lanristinget renan fattats. Ifall av vägran 

bör talmannen anföra skälen härför. 

Nöjes landstinget icke ~ed talmannens åtgärd, hän.skjutes ärendet till 

lagutskottet, vilket bör utan dröjsmål inkomma med motiverat yttrande, 

huruvida sakens upptagande eller propositions framställande strider mot . 

lag eller ~v lanastin~et förut fattat beslut~ Vad utskottet sålunda för• 
klarat länne till efterrättelse. 

~ 56. 
Beslut må ej vid justerings akligt,ändras, 

~ 57~ 
Landstingsman,, som ej varit tillstädes 1 då be slut i något ärende fat-

tats, äge rätt att därefter till protokollet anmäl~, att han icke delta

git i beslutet, men må ej framställa någon anmärkning mot detsamma. 

Kap. vr. 
bm m&dde land.e av landstingets be slut och utlåtanden. 

~ 58. 

Av landstinget antagen-lanaskapslag överlämnas jämte skrivelse från 

lannstinget till lann shövflingen för att av denne insändas till regeringen1 

-.15-

Lag samma vare beträffande · utiha; anden och-be slut 1 vilka utgöra svar 

på presinentens framställningar och meaaelanaen, ävensom av landstinget 

- ~n~~-rorte~, avsenna att föreläg~as riksdagen. 
' ~ 59. 

Uti ~ 58 omförmälda handlingar samt alla utgående ·skrivelser upps_ät:'"' 

tas och expedieras av landstingets sekreterare under uppsikt av lanos- , 

tingets justeringsut skott. 

Ej må något beslut från landstinget expedieras,, innan aet blivit god• 

känt av justeringsutskottet. 

De handlingar,, som i ·~ 58 äro nämnda och alla landstingsbeslut under ... · 

skrivas av talmannen och vice talmännen, men alla övriga utgående expe

ditioner av talmannen och sekreteraren, 

§ 66. 
Utskott må, när lannstinget..,så besluter_, .sammankomma jämväl underav-

brott i lan,::istini;sets sammanträrien 1 och efter ness avslutande·. 

Kap. VII. 

.Särskilda stadgasaen. 

~ 6 i ·. 

' 

he siden tens framställningar och meddelanden skola såväl 0 i plenum 

som i utskott i främsta rummet företagas till behandling. 

~~62~ 
-

Larinstingets protokoll föres unrier talmannens inseende av sekretera..,. 

-ren. Vid början av varje session utser 1anns\;inget inom sig tre,juste

ringsmän jämt·e · nödigt antal suppleante:tl att justera protokollet~ Därest 

lana stinget icke kan enas om dem> ut ses de genom proportionella val. 

'Landstingets beslu4, som ankommer på lantr~dets eller landskapsnämn-
1 

dens åtgärQ., aelg1vas dem geu-om protokollsutdrag., som på tjänstens vägnar 

una.erskrives av sekreteraren. 

·. ~ 6~11 
Landstingets k~_~li st år under '· kanslikommissionens uppsikt• Till 

kanslikommi~?:tonen höra talmannen och vicetalmännen samt . två landstings

män~ vilka sit~nämnaa, därest lana stinget icke kan enas om dem.,. utses 
genom Jl!)oport:ton&'.11a . val~ . -

Grunrie·rn.a fär kanslie.ts utgiftssta t be stämmas genom land skapslag ~ 
. § 64. 

Landsti~ets a·rbetsordning, bestämne lser angående val ' inom landstin..,. 

get enligt prpportionellt valsätt samt instruktion för land stingets 

. tjänstemän och tjänstemännens avlöning äger lana stinget fastställa på. 
förslag e.v talmanskonferensen. 
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La~~lagar och an0 r a l anastingsbeslut av allmännar e betydelse 

samt förordningar 1 som enlig t lagen om sj ä i vstyre lse · fö r ÅJa. na utfärdas 

f ör landsl-capet , sk o l a kU.ngötlas uti en sär ski l d , Ål ands författni ngs s am::.. 

_..li.Ag. _"DGn~ "f>Ub~tion. 

§ 66 ~ 

Samtlig a kostnader för lanastinget,bestridas med l and skapsme de l. 

- - ,__ - - ~ -67,; _ 
nenna lann st in ~sort'lning; träri er. omenelbart i kra:flt . _Genom den samma upp. 

hävas ~andstingsordningen för land s kapet Åland,_ utfärdad den 7 ma j 1923, 

dock salunaa , att ti 11 dess den i ~ 63 föreskr i vna lam skapslagen an ta .... 

gits och t r ätt i kraft , bestämmelserna i .den s ålund a u pphävda l ands ting s• 
or dningen skola iända t ill . ei'terrättelse .rr 

Mariehamn nen 26 juni 1 95D. 

På lagu ts kottet s vägnar : 

~~· --~·--:;: :;~ ~ AY;e ~ l-in·~-

Närvarande i utskotte t ·. T ;B · or renning , ordförande ,.Her man Mat t sson, 
Jan Erik Eriksson ,. Pau l Påval s och J ,A ~ Sjöblom. 

m 20/1950. 

STORA UTSKOTTETS betänkande ~ 20/1950 med an 

ledning av landstingsmannen ,Herman Mattssons mo 

tion till Ålands landsting med förslag om anta- J 

gande av n.y landstingsordning i landskapet 

Åland. 

Landstinget, som i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande 

m 15/1950, har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande. 

Stora utskottet har vid behandlingen av ifråg~varande lagförslag 

i huvudsak omfattat de synpunkter och motiv, som i ärendet anförts 

för ·omarbetning av den nu gällande landstingsordningen. Eeträff ande 

nedannämnda paragrafer i lagförslaget har dock utskottet funnit an-

, ledning att göra anmärkningar och ändringsförslag. 

~ Majoriteten i stora utskottet har icke kunnat omfatta lag

utskottets förslag, att landstingsmans mandat skall vidtaga, så 

snart han förklarats vald, och fortfara intill dess nästa val för

rättats, vilket förslag motiverats med principiella skäl, i det att 

det ansetts mest förenligt med parlamentariska principer. Stora ut

skottets majoritet anser emellertid, att en landstingsman fortsätt

ningsvis skall tillträda sitt uppdrag den 1 januari året efter det 

valet förrättats, såsom det också är fallet med t.ex. en kommunal 

förtroendeman, i synnerhet som det icke påvisats, att det nuvaran

de systemet i praktiken medfört några olägenheter. Under sådant 

förhållande borde 2 ,§ i nu gällande landstingsordning icke ändras 

utan hava samma lydelse som förut. 

§ 7. B,eträffande denna paragraf har en minoritet inom utskottet 

sett, att en ledamot i landskapsnämnden icke borde vara valbar till 

landstingsman, enär landskapsnämnden beträffande sin verksamhet är 

redovisningsskyldig inför landstinget och en ledamot i nämnden icke 

borde kunna deltaga i landstingsbeslut om ansvarsfrihet för land

skapsnä.mnden samt i val av landskapsnämnd. Stora utskottets majori

tet har dock omfattat magutskottets betänkande rörande denna para-


