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LAGUTSKOTTETS betänkande m 1/1961 med an

ledning av landstingsmannen Annemi Hansens 

m 1/1961. m.fl:s hemställningsmotion med förslag, att 

landstinget ville uppdraga åt landskapsstyre1-

sen att till landstinget inkomma med förslag 

till. ändring av landstingsordningen. (m 3/1961) 1 

Förenämnda hemställningsmotion, varöver landfstinget inbegärt lagut-
1 

skottets utlåtande, har utskottet behandlat och får för landstinget värd-

sammast framhålla följande: 

Stadgandet i § 30 i landstingsordningen av den 7 maj 1923 (m 8/1923), 
enligt vilket .framställning, som inkommit till land .stinget och som ej 

genast kan ~vg .. Ör'å:s , skali bordlägga,& t.ill -ett t 1digast nästa dag skeende 

sammanträde, var på sin tid ägnat att fördro ja ''"ärendenas behandling. Då 

förslaget till ny landstingsordning utarbetades, be:flanns det därför 

lämpligt att övergå till samma system som tillämpas i riksdagen, enlig 

vilket ärende kunde remitteras till utskott utan föregående 9-0rdläggn· 

om beslutet är enhälligt. 

Ärenden äro ofta av den natur, att beslut om remiss genast kan fat

fas. Utskottet är därför obenäget att omfatta motionen. Motionärernas 

syftemål torde ej .heller vara något annat, än at t landstingsmännen skola 

hållas underra't tad:e amt när ett nytt ärende ,.... fr:amställning eller mo

tion - första gång~h företages till behanQ.+ing, · b ch detta syftemål kan 

nås genom enklare ~edel än ändring av lanu stingsbrdningen. Sålunda kunde 

talmanskonferensen ifråga om ärenden, som inkommit till landstinget, 

uppgöra en plan fö±' den första föredragningen oc h låta landstingsmännen 

få del av densa~ma , Därigenom skulle den påtalade oi ägenheten undvikas. 

Arbetsplanen behövqe ickk~ sträcka sig längre äri till det första behand

lingsstadiet. Såsna rt ett betänkande föreligger , blir ärendet bordlagt 

automatiskt enligt lanillstingsordningens § 47, Öch enligt praxis i lands

tinget tillkännagi '\rn s städse vid bordläggningen1 när ärendet skall upp

tagas ånyo. Brådsk~de fall kunna förekomma, då tai manskonferensen icke 

hinner uppgöra arhe tsplan, men dessa fall äro up.dantagsfall och beträf

fande dem kvarstår alltid möjligheten att begara bordläggning vid remiss

debatten. Ifråga om ärenden, som nått utskotts~tadiet, har det i allmän

het visat sig svårt att uppgöra en arbetsplan, som verkligen skall kunna 
följas. 

Utgående ifrån att denna angelägenhet skall kunna ordnas inom ramen 

av nu gällande landstingsordning föreslår utskottet därför vördsammast, 

att landstinget ville förkasta motionen. 
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riehamn den 14 mars 1961. 
I 

På lagutsk~~ 

Jan Erik Eriksson 

~ ;:---L #~I' 
./. ÄStel Kuffschinöff 

ordförande. 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet: Jan Erik Eriksson, ordförande, Eliel Pers

son, Gustaf Jansson, Annemi Hansen och Erik Sundberg 

(ersättare). 


