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LAGUT SKOTTETS betänkande N2 16/1967-68 med 

med anledning av landstingsman Thor-Alf EliaPROnR 

hem8tällningsmotion med förRlag att landstinget 

Rkulle hemställa hoq land8kap8Rtyrel sen om en ut

redning av f örutpättningarna för och lämplighe

ten av en sådan ändring av landRtingsordningen 

för landRkapet Åland att land8tinget skulle sam

mankomma årligen den 1 april i Rtället för den 

1 mars (Motion 6/1968). 

Med anledning av ovannämnda framställning, varöver Landstinget in

begärt ut skottets utlåtande, får utskottet, som i ärendet hört Lands-

tingets Talman, landshövdingen Tor Brenning, lagberedningssekreteraren 

sune Carlsson och landskapskamreraren Henrik Gustafsson, vördsamt an

föra följande~ 

Alltsedan självstyrelsens tillkomst har man eftersträvat att för

lägga Landstingets sessioner till sådan tid, att därmed icke skulle 

vållas svårigheter för de landstingsmän, som är aktiva jordbrukare. 

Ehuru häremot i dag måhända kan invändas, att antalet aktiva jordbru

kare bland Landstingets medlemmar är ringa, bör enligt utskottets för

menande dock fästas stor vikt vid, att seRsionerna Råvitt möjligt för-
---

läggas till ur denna Rynpunkt lämplig tid, då i annat fall jordbrukare 

icke anse sig överhuvud kunna kandidera vid lanff.Rtingsval. Det bör 

också obqerveras, att ingen annan av de qtörre yrkesgrupperna i land

Rkapet är i så hög grad beroende av detta. 

Härav följer, att större avqteg från de nuvarande Ressionstiderna 

knappast låter sig göra annat än in på tiden mellan hö8tsessionen och 

vårsessionen. Denna tid anRer motionären vara för kort och den uppfatt

ningen omfattas också av landskapsstyrelsens tjänstemän. Ett framqkju

tande av vårsessionen till april månad är med tanke på jordbruket icke 

tilltalande. Därav skulle också följa olägenheter för de antagna land

skapslagarnas föredragning för Repub likens President, vi lket normalt 

föregås av remiss såväl till Ålandsdelegationen som till Högsta domsto
len. 

En revision av landskapslagen angående landskapsförvaltningen bere

des för närvarande i en av landskapsstyrelsen tillsatt kommitte. I 

samband härmed överväges också övergång till ett budge tår, som icke 

sammanfaller med kalenderåret. En sådan reform skulle uppenbarligen 

medföra vissa fördelar också med tanke på Landstingets arbete i det att 

tyngdpunkten i arbetet under vårsessionen Rkulle ligga i budgetbehandlin

gen medan hästsessionen i högre grad än nu sku lle ägnas åt l agstift-
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ningsarbetet. HöstsesPionenP början vore då icke beroende av tidpunk

ten för överlämnandet av riketP budge tpropoPition. 

Då det synes utskottet ändamålsenligt att den av motionären väckta 

frågan tages upp i landskapsstyrelsen i samband med dessa frågor, kan 

utskottet i princip omfatta en hemställan i ämnet. Eftersom utskottet, 

såsom redan anförts, icke kan omfatta ett framskjutande av vårse s sionen 

till april, har utskottet i detta skede och utan att föregripa ställ- . 
~--- -

ningstagandet till budgetåret ansett sig kunna föreslå ett framskjutan

de av vårsessionen så, att den skulle vidtaga den 10 mars. Detta förut

sätter jämväl, att expeditionerna från Landstinget beträffande antagna 

landskapslagar påskyndas i möjligaste mån, en åtgärd, som även oberoen

de härav är påkallad. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt f örePlå, 

att Landstinget måtte hemställa hos landskaps

styrelsen, att landskapsstyrelsen utreder och prö

var lämpligheten av en Pådan ändring av landP-

tingsordninge landPtingetP vårsession vid-

tager den 10 

Mariehamn, den 15 marP 1968 
på vägnar: 

Närvarande i utskottet: ordföranden Dahlman, viceordföranden Persson, 

ledamöterna :Sertel :Soman och Östling samt suppleanten Wil~n. 
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