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LAGU'I SKOTTETS b~ t,, pkande NR 20/1965 över land..§. 1 

tingsmannen Nils Do/1-lmans m. fl:s lagmotion om 

ändring av landstj..ngsordningen för lands~apet 

Åland (NR 3/1965) . 

I anledning av f örenämnda motion fär lagutskottet, vars utlåtande i 
över densamma inbegärts av landstinget, vördsammast framhålla följa~de: I 

Ändamålet med motionen är att avlägsna missförhållanden, som kunna 
~· 

yppa sig vid landstingsarbetet, i det att diskussionen under längre 

debatter genom korta repliker kunde inskränkas, där ett tidigare utta

lande givit anledning till missförstånd. Utskottet hänvisar till mo

tionens motivering och konstaterar, att rikets lag om riksdagsordningen 

i samma syfte ändrats genom en lag, som trätt i kraft den 1 februari : 

1965. Enligt vad utskottet inhämtat äro erfarenheterna i riksdagen av 

lagändringen enbart positiva. Samma erfarenhet har gjorts i Sveriges 

riksdag, där replikrätt redan tidigare medgivits. 

Utskottet har hört talmannen i ärendet och denne har för sin del 

icke haft något att invända emot att samma replikrätt införes i lands-

tingsarbetet. 

Utskottet omfattar därför motionen . Nedannämnda förslag till ändring 

av landstingsordningen medför ., att närmare föreskrifter om tillåtande 

av replik bör införas i landstingets arbetsordning enligt f Örslag av 

talmanskonferensen; på vilken sådant förslag ankommer. För att sådaht 

skall kunna föreligga i tid, föreslår utsköttet att lagen tr~der i 

kraft den 1 november 1966~ 

Med stöd av ovan anförda föreslår utskottet därför vördsam~ast~ 

att landstinget Ville antag'a nedanstående 

L a n d s k a p s 1 a g 

om ändring av landst-ingsordningen for landskapet Alå.nd1. 

------------
I enlighet med Ålands landstings beslut ärtdras 41 § i landetingsord

ningen, utfärdad den 14 mars 1951 (14/1951), såsom iö1j~~~ 
§ 41. 

Vid plenum äger varje landstingsman, med i § 43 nämnda undantag, 

rätt att erhålla ordet i den ordning, v~ri han anmält sig. Dock kan 

landstingsman på sätt i arbetsordningen närmare föreskrives givas or

det i annan ordning för besvarande i korthet av annans anförande. 

Varje landstingsman äger rätt att till protokollet fritt tala och 

Yttra sig i alla frågör 1 som då handläggas, och om lagligheten av allt, 

som i landstinget tilldrager sig. 

Ej må någon tala, innan ordet tilldelats honom, och icke heller utom 
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protokollet. .. . 

Denna lag träder i kraft d~n l novefuber 1966. 

Marieham'.n den 17 november 1965, 
På lagutskdttet s vägnar: 

, 0\ r~n,~ 
r1IC Er~~~ so~ 

Närvarande i utskottet: Jan Erik Eriksson , ordförande, Eliel Persson J 
Gustaf Jansson, Annerni Dahlblorn och Nils Dahlrnan. 


