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LAGUTSKOTTETS betänkande Ng 2/1961 i an-

l edning av landstings;mannen Annemi Hansens 

m.fl:s hemställningsmotion med förslag, att 

landstinget ville anmoda talmanskonferensen 

att avgiva framställning om ändring av 2 § 

i landstingets arbetsordning vid val av tal

man samt ändring av bestämmelserna om val 

inom l andst inget enligt proportionellt val

sätt. (m 2/19 61). 

Förenämnda hernställningsmo tion, varöver landstinget inbegärt lagut

skottets utlåtande 9 har utskottet behandlat och får för landstinge t vörd 

sammast framhålla följande: 

Vid val av talmän i Ålands landsting gäller s t adgandet i § 2 i lands

tingets arbetsordning av den 19 mars 1952, likalydande med § 2 i den 

tidigar e gällande landstingsordningen av den 11 februari 1924. Valet 

förutsätter såsom känt tre omgångar, ifall ej någon av kandidaterna vid 

den första eller andra omgången erhållit ovillkorlig röstövervikt, d.v.s. 

flertalet av de avgivna rösterna . Ifråga om tredje omgången är före

skrivet endast, a tt den, som erhållit de flesta rösterna 9 skall förkla

ras vald. 

Vid val av talmän till Finlands riksdag är samma förfarande före 

skrivet enligt § 2 i riksdagens arbetsordning av den 19 december 1927. 

Det förfaringssätt, som rekommenderas av motionärerna tillämpas en

ligt § 23 mom. 3 i regeringsformen vid val av Republikens president. 

Vid alla dessa val skall lott en avgöra, om röstetalen i tredje om

gången bliva lika. 

Genom att antalet kandidater i tredje omgången vid val av talman icke 

begränsas, kan valet utfalla så, att till talman väljes landstingsman, 

oom icke har landstingsmajori tetens stöd. Denna situation har tillsvida

re icke inträffat, men den kan inträffa. Med hänsyn härtill och i betrak

tande av den viktiga uppgift talmannen ·bar sig anförtrodd vid besättan

det av land shövdingsämbetet i landskapet Åland, är det enligt utskottets 

åsikt skäl att överväga, huruvida en ändring av arbetsordningen bör kom

ma till stånd. 

Vid val inom landstinget enligt proportionellt vals ätt har tillsvidare 

inga komplikationer inträffat, ehuru arbetsordningens bestämmelser om 

ti llvägagängssättet vid val et ic ke sammangå med stadgandena i landskapets 

gällande vall ag. Bestämrnels erna bygga på den tidigare vall agen, dock med 

den ändring som § 38 mom. 1 i arbetsordningen enligt dess lydelse av den 

12 februari 1959 innebär . (ÅFS Ng 4/1 959 ). Det synes därför föreligga all 

anledning, att jämväl dessa stadganden underkastas en fullständig översyn 
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före de val, som land s tinget har att förrätta inkommande höst. 

Då utskottet sålunda icke s täller sig avvisande till d e framställ

da förslagen, f å r utskottet med stöd av arbetsordningens § 42 mom. 2 

vördsammast föreslå, 

att landstinge t vill e överlämna h ems täll

ningsmotionen till talmanskonf erensen för 

utlåtand e och framställand e av sådant för

s l ag , som enligt l andst i ngsordningens § 65 
ankommer på densamma. 

Mari ehamn, den 15 mars 1961. 
På lagutSkot('\'.~~ v~ . 

r~~~iksson , 
dförande ~--<'c~---e. ~ 

./. ~ Ku±±sc:ninoff 
sekreterar e. 

Närvarande i utskottet: Jan Erik Eriksson, ordförande , Eliel P ersson, 
Gustaf Jansson, Bert el Bornan och Erik Sundberg 
(ersättare ) . 


