
Frwnst. nr 15/1971. 

4:1 
LA.GUTSKOTTETS betänkande nr 33/1970-71 

med anledning av llcmds landskapsstyrelses 

framställning till Ålands landsting med 

förslag till landstingsordning för land

skapet Åland. 

Med anledning av ovannärmda frainställning 9 varöver Landstinget 

inbegärt utskottets utlåtande9 får utskottet 9 som i ärendet hört lands-

tingets talman Thorvald Eriks son, lantrådet Martin Isal.<.::sson, lagbered

ningssekreteraren Sune Carlsson och riksdagsmannen Evald Häggblom samt 

över vissa frågor inbegärt ulå tm1de av professorn i allmän statslära 

vid Helsingfors universi tet 9 Je,n-Magnus Jansson, vilket utlåtande här 

vidfogas, vördsamt anföra följande~ 

Genom att Landstinget sarntidigt förelagts frarnställningar om såväl 

förnyande av landstingsordningen so1l1 förnyande av landskapslagen om 

landskapsförvaltninge11 9 har utskottet haft möjlighet att upptaga en 

utveckling av landskapsförval tningens politiska ansvar såsoltl en cent

ral fråga. Utskottet har därvid funnit att de nuvarande formerna för 

parlmnen tarisrn inom självstyrelsen 9 som enbart gäller förhållandet mel

lan Landstinget och lantrådet, om man bortser från den förkortade man

dattj_den för landskapsstyrelsens leda.'1löter, icke fyller kravet på möj

ligheter att srur10rdna de politiska ställningstagandena i landstinget 

och landskapsstyrelsen på ett änd<:Jnålsenligt sätt. Förhållandet att 

lantrådet skall åtnj-q.ta Landstingets förtroende och omedelbart måste 

a1.rgå oo motsatsen konstateras rnedan landskapsstyrelsens ledamöter är 

valda på viss tid och under den tiden icke är beroende av Landstingets 

förtroende, utgör också en länge på tal ad inkonsekvens i självs Ly .r:G l 8e11. 

Förval tningslagkommi tten har dock i sitt betänkande stannat för bi

behållande av den nuvarande mandattiden om två år för landskapsstyrel

sens ledamöter och landstingsordningskomrni tten 9 som ansåg sig bunden 

av förenämnda kornrni ttes ställningstaga:nde 1 har icke ansett sig kunna 

föreslå en utbyggnad av det politiska systemet i annat avseende än att 

den s jälvstyrelsepoli tiska nämnden föreslagits som ett nytt politiskt 

organ. Landskapsstyrelsen har i sina frar.Jställningar oufattat kornr:.1i tte

förslagen i detta avseende. 

Det ligger nära till hands att söka förebild för en utbyggnad av 

parla,rnentarismen i landskapet i rikets statsförfattning. Utskottet har 

likväl ansett att landskapet icke är betjänt av en parlaoentarisrn 9 soin 

är kopierad från för landskapet främmande förhållanden. Det bör beak

tas att partiväsendet i landskapet icke är utvecklat på ett sådant sätt 

att en långt genomförd parlarnentarisra kunde beräknas medföra erforderli~ 

stadga i det politiska syste1:Jet. En väsentlig svårighet är också att 
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tillräckligt vid sträckt valrnö jlighe t för politiska funktionärerna 

måste reserveras. Man måste räkna med att endast ett fåtal lämpliga 

personer i landskapet har rnöjlighet att avstå från sitt yrke eller sin 

tjänst för att omhänderta den högsta ledningen av självstyrelsen. 

Även oo de nordiska länderna genorJfört parlamentarism på ett sätt 

som visar stor2 likheter 9 förekommer mycket varierande former 0,v rner 

eller mindre utvecklad parlamentarism i de deuokratiska länderna j_ 

Europa. Också Färöarna har en f onn av parlrunentarisr::i so1J kunde tjäna 

som förebild för oss. Vissa varianter är det dock icke möjligt att 

införa hos oss på grund av att självstyrelselagen ställer hinder 

därför. 

InorJ utskottet har närmast tre alternativ varit förer.1ål för n<:irma·

re övervägande. Enligt ett av derJ(ltL1 Dahlmans förslag) skulle Lands

tinget tillsätta ledamöter och ersättare på förslag av lantrådet. 

Mandattid skulle icke bestämmas men ledamöternas platser skulle regel-· 

mässigt ställas till Landstingets förfogande efter nyval av Lands

tinget. Såväl lantrådet som ledrn;:iöterna kunde drc:~bbas av 1nisstroende

votum. FrarJföra11det av förslaget om landskr',psstyrelsens sru111nansättning 

skulle givetvis föregås av diskussioner med grupperingarna inorn Lands

tinget. Förslaget borde medföra effektiverare arbete vid landskapssty

relsen s kol le giesacJrJanträden gen om att srn:1mansä ttningen skulle bli mera 

homogen. 

Ett annat förslag ~m Perssons förslag) går ut på att såväl lantrå

det som ledamöterna skulle utses på fyra år men likväl vara beroende 

av Landstingets förtroende. Vid rJis stro endevotum skulle val av lant

råd och ledari1öter avse återstoden av mandattiden, vari gen Oil1 val regel

mässigt skulle inträffa efter nyval. Förslaget möjliggör val av en 

armc:m person till lantråd efter utgången av 1aandattiden utM att form

ligt misstroendevotum behöver tillgripas. Återval av lMtrådet förut

sättes likväl bliva regel. 

Utskottet har kunnat förena sig om det tredje förslaget (ltm Sund

bloms förslag) enligt vilket ledaJJ.1öterna i landskapsstyrelsen fort

sättningsvis skulle utses genom proportionellt val för två år liksorn 

nu, men eventuellt Iriisstroendevotum mot lantrådet skulle I;rndföra att 

också lednmöterna skulle ställa si11a platser till förfogande och val 

av ledru11öter skulle ske för den återstående i1mndattiden. Därigenou slca- · 

pas ett beroendeförhållande riiellan ledrunöterna och lantrådet soi:a utskot 

tet anser nödvändigt för ett politiskt ansvar i landsk3.psstyrelsen. 

Sruntliga förslag har dessutom varit kombinerade rned en rätt för 

lantrådet eller landskapsstyrelsen att ställa förtroendefråga i Lands-
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tinget, vilket utskottet anser vara en väsentlig brist i den nuvarande 

lagstiftningen. Det kan icke anses riktigt att landskapsstyras en skall 

fatta beslut i frågor av stor självstyrelsepolitisk bärvidd utan att 

ha E1öjlighet att försäkra sig om att Landstinget orafattar den poli tis

ka linje landskapsstyrelsen slagit in på. Enligt nuvarande stadganden 

kan frågan aktualiseras endast genoi-;i att lantrådet begär be fri els e 

från sitt uppdrag. :Beroende på Landstingets ställningstagande kc:u1 han 

återta sin ansökan. Landstinget har ingen möjlighet att uttrycka 

sitt förtroende för landskapsstyr'3lsens ledamöter under i-;iandattiden 

utan frågsn kan bli aktuell först vid nästa val. 

Utskottets ställningstagande till frågan om en utvidgad parlaii1en

tarism har visserligen icke stor inverkan på stadgandena i landstings~· 

ordningen, men vissa av dessa stadganden är dock i hög grad beroende 

av avgörandet. Det har därför varit nödvändigt att i detta sanmmnhang 

redogöra utförligt för utskottets uppfattning i frågan so1~1 koIJmer att 

beröras ytterligare i betänkandet j~1ed crnledning av frm:iställning nr 

6/1971. 
En andra fråga av större betydelse i framställningen är frågan or1 

införande av kvalificerad ma~ori tet för vissa lagstiftningsbeslut. 

Utskottet finner förslaget i detta avseende riktigt och omfattar i 

princip detsamma. Så långt det gäller självstyrelselagen och lagen 

oo utövande av lösningsrätt vid överlåtelse av fastighet i landskapet 

Åland (lösningsriittslagen) anser utskottet att förslaget helt kan 

omfattas. 

Det kan visserligen anses ovanligt att en annan procedur faststäl

les efter det en lag kommit till då det vanliga är att proceduren fast-

ställes på samma gång som :ingen antages. Beträffande den första själ7-

styrelselagen hade detta dock icke varit nöjligt. Det finns också 

exempel på liknande fall i Finlands statsförfattnings historia. Det var 

t. ex. oklart om vilken procedur soE1 fordrades för ändring ,i 1772 års 

regeringsforr~ ända till dess fråg211 blev slutligt 8.Vgjord i Finland 

år 1869. Vid antagandet FJ,V 1906 års lantdagsordn:1_ng ändrades procedu

ren retroaktivt för då gällande grundlagar. 

Sjtil vstyrels elagen och lösningsrä ttslagen är visserligen rikslagar 

av grundlagsnatur och diirutöver tillk01~ma L.:led L2,ndstingets bifall. Här

av kunde Emn i;:iåhtinda dra den slutsfltseri 9 att en ömsesidig förpliktelse 

skulle föreligga a,tt bibehål12 de fori:uella förutsättningarna för ändring 

Någon sådan förpliktelse kan dock knappast föreligga" Rikets till stats..., 

författningen hörande grundlagar är uttryckligen undan tagna landskapets 

bestäranande (SjL 11 §) och landskapet är förbehållet lagstiftningen 
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LanCstingets organisation och åligganden (SjL 10 §). Det kan därför 

cke från någondera sidan resas invändningar mot ändring av procedur

erna på den andra sidan. 

de till landskapslagstiftningen hörande besluten har 

ttet icke kunnat omfatta landskapsstyrelsens förslag oförändrat. 

tet anser visserligen att det icke finns hinder för införande av 

sådan bestärnr;Jelse i den utfori:ming landskapsstyrelsen föreslagit. 

det kan ifrågasättas om det finns anledning att binda samtliga 

stadganden i envar av de i föreslaget uppräknade landskapslagarna .vid 

kr~:wet på kvalificerad rnajori tet. Dessutom kan tolkningssvårigheter 

uppstå vid ett sådant förhållande? att benämningen på någon av land

skapslo.garna frandeles ändras och måhända också det sakliga innehållet 

vidgas. 

Utskottet anser att endast ett fåtal stadganden i de- landskapsla

gar, soE1 kan anses bilda självstyrelsens konstitution 9 borde skyddas 

med krav på kvalificerad majoritet. Till der.1 hö:>::' stadgan det i 55 § 

landstingsordningen, stadgandena ou tillsättande av lantråd och land

skaps styrelse och stadgan det om Ålands flaggas utseende. Beträffande 

landskapslag orn landskapsskatt anser utskottet att kvalificerad majo

ritet icke borde fordras ens i det fall landskapsstyrelsen föreslagit. 

På grund av detta ställningstagande har utskottet föreslagit endast 

ett allmänt stadgande oIJ att kvruificerad majoritet får föreskrivas. 

Därigenom kourner i varje enskilt fall att prövas, vilka stadganden 

som är av sådan betydelse, att ett skyddsstadgande av detta slag är 

behövligt. I många fall skulle det enligt utskottets ·åsikt vara olyck

ligt att komplicera ändrandet av stadganden i londstingsordningen och 

förvaltningslagen på detta sätt. Det kunde verka hämmande för utveck

landet av landskapslagstif tningen sorn också genom prövningen av besl u

t ens behörighet ofta kräver lång tid. 

Förslaget 01.:i inrättandet av den s;-lälvst:vrelse12oli tiska när:.mden har 

utskottet oofo.ttat. Närandens roll blir måhiinda icke av saLJ.rna betydelse 

efter det utskottet föreslagit införande av en forn1 av parlm:ientarisn 

i förhållandet mellan Landstinget och landskapsstyrelsen. Utskottet 

anser likväl att ett speciellt organ för de självstyrelsepoli tiska 

frågorna bör vara betydelsefullt också ur den synpunkten, att sådana 

frågor på detta sätt koncentreras till detta. Därued kon landskapet på 

ett mera konsekvent sätt ta ställning till dessa frågor. 

I sanband härr,1ed har utskottet järJväl övervägt det i Landstinget 

frmJförda förslaget om en ollE1än självstyrelsepoli tisk debatt under 

Landstingets vårsession. Till g2und för denna hade utskottet velat 
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lägga lantrådets (landskapsstyrelsens) bemttelse 9 men detta är av 

praktiska skäl .icke möjligt. Utskottet har stannat för att r::iöjlighe

terna till allmän debatt ou landskapets självstyrelse och dess funk~ 

tian vid behandlingen av ordinarie årsstaten och av 12ntrådets b erä t

telse är tillräckliga. 

· Ltx:1 Thor-Alf Eliasson rn.fl~s lagootion (Mot.r..r.17/1970-71). 

Utskottet hänvisar till det ovan anförda och till den efterföljande 

detaljmotiveringen. 

D e t a 1 ;i lil o t i v e r i rJ~ 

g §. Inorn utskottet har frågan orn tidpunkten för landstingsoännens 

inträde i landstinget efter val varit föremål för diskussion. Det i sak 

riktigaste vore 9 on rnan skulle anse att uppdraget vidtar 01~1edel bart 

efter valet. Utskottet har likväl Msett att inledandet av arbetsåret 

på en bestiirJd dag och den nu föreslagna avslutningen närraast föregående 

vardag är att föredraga. Frågan beröres ytterligare vid 15 §. 
U· Sedan Landstinget antagit en ändring av tidigare gällande lards

tingsordning 9 varigenom landstingsman 9 sou utses till led.aYJot eller 

ersättare i landskapsstyrelsen skall frånträda landstingsLmnnauppdro.

get (111ot nr 3/1970-71) har utskottet icke funnit anledning att ytter

ligare beröra dennn fråga. En uedlem i utskottet vidhöll dock sin upp

fattning9 att det icke borde stadgas hinder för landstingsoan att saD-

tidigt vara ledaoot eller ersättare i landskapsstyrelscn. 

Utskottet har ansett att ledamot i lMdskapsstyrelsen, soo blivit 

Vald till L:mdstingSJ.-:Jan 9 borde berättigas inträda i lcmds tinget för den 

tid av två 121ånader 9 s01J återstår av hans uppdrag i 1011dska psstyre lscn. 

Blir han ånyo vald till leclauot eller ersättare 9 skall han avstå från 

landstingsrnannauppdraget för mandattiden 9 varvid hans ersättare i lands

tinget inträder i hans ställe. För de tjänsteuän soD enligt förslaget 

skulle bli valbara till 18.Jldstings:uän borde enligt utskottets uening 

tillträdet icke uppskjutas till dess vederbörande erhållit befrielse 

från tjänsten eller befattningen. 

Utskottet har också övervägt uöjligheten att tillerkänna tjänster11tin 

och befattningshavare vid länsstyrelsen och landskapsstyrelsen valbar

het oberoende av ntt den vc::Ude k01~1t;ier att behålla sin tjänst. Uteslut

ning av en så stor grupp medborgare från full valbarhet är enligt ut

skottets mening alltför strängt. Då det likväl borde göras åtskillnad 

mellan föredragande tjä:nstent~n vid ifrågavarcmde verk 9 vilka tjänste111än 

är medansvariga för besluten 9 anser utskottet att svårigheter uppstår vid 

fastställandet av 9 vilka tjänstemän som icke skall vara valbara. Det 

är dessu to1-:J enligt förordningen ou län sstyre ls e möjligt att förordnn 
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en tjänsteuan ti,11 föredragande (16 § 6 L100.) och sådan möjlighet 

ko1,1iJer troligen att i.nföras också vid landskapsstyrelsen. Då gränsen 

mellan valbara och icke valbara på detta sätt blir svävande har ut

skottet icke ansett sig kunna föreslå ändring i detta avseende. 

15 §. Såsou redan frm.Jhölls vid 2 § har utskottet övervägt möjlig

heton att landstingsnännen skulle till träda sitt uppdrag orJedel bart 

efter valet. Därvid borde landstingets arbetsår avslutas vid en tidi

gare tidpunkt. ])å det likväl är mera ändru::iålsenligt att Landstingets 

arbetsperioder kon regleras enligt förekowmande ärenden och tiden 

mellan valet och den 1 noveraber också i undantagsfall skall kunnn 

utnyttjas, anser utskottet landskapsstyrelsens förslag kunna omfattas. 

18 §. Enligt landskapsstyrelsens förslag skulle fullDaktsgransk

ningen ske smrn.:;.:ia dag som landstinget vid tager med sitt arbetsår. Ut

skottet anser det likväl nödvändigt att det nyvalda londstinget sarJwm1-

koIJLJer ti 11 inofficiell förberedande diskussion oi~1 val av presidiuu 

m. D. redan dagen före öppnin gscerelilonin. På grund h:~rav kunde full

naktsgrDTI s1rni ngen verkställas redan dagen före öppnandet och tidpunk

ten fastställas till klockan elva. 

21 §. Landskapsstyrelsen föreslår att avSlutondet av Landstingets 

arbetsår skulle ske under högtidliga foruer det år då val förrättats. 

Utskottet har icke ansett nödigt fastställa detta i landstingsordningen. 

Finner landshövdingen eller taluannen skäl till särskilt högtidlig

hållande av en landstingsavslutning 1 ställer landstingsordningen icke 

hinder .härför. 

22 §. Förslagets lydelse överensstä:cJr,1er icke helt iJJed 8 och 9 §§ 

självstyrelselagen 9 varför utskottet föreslagit en ändring av stadgandet. 

24 §. I den alli:2änna 11.10tiveringen har utskottet niirDare redogjort 

för sin uppfattning oo landskapsstyrelsens politiska ansvar. I överens

stämnelse härrnec.l anser utskottet att lan trädets berättelse hädan efter 

borde betecknas som landskl?t:sstyrelsens berättelse. I övrigt 0J.J.1fattar 

utskottet 9 såsoL1 utskottet också fr31:1hålli t i sitt betänkande nr 15/ 

1970-71 E1ed onledning av lantrådets ber!?" ttelse för år 1969 9 att berät

telsen kan omredigeras till en landskapets årsbok 9 i vilken landskaps

styrels ens berättelse skulle ingå såsorJ en avdelning. Det synes ut

skottet läopligt att övergången till årsboken skulle förverkligas wed 

redogörelseåret 1972. En medleD i utskottet ville bibehålla berättelsen 

såson lon trädets. 

25 §. EftersoEJ initiativ inou lruldstinget till ändring av själv

styrelselagen och lösningsrättslagen bör gå ut på en :cJotion till riks

dagen har utskottet ansett den av landskapsstyrelsen föreslagna b punk

ten för lagmotioner överflödig. 
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26 §. I stadg2~det har införts en Tiöjlighet att återkalla ingiven 

Dotion. Utskottet har oufattat förslaget men två rnedlern:-:Jar i utskottet 

ville begrtinsa nöjligheten till återkallandet till de fall 9 då ett lik

uanc1e initiativ i sra.JE1a fråga ingivits av landskapsstyrels en eller 

(;1,nr:tan iJötionär. 

27 §. Utskottet föreslår att självstyrelsepoli tisk motion skall 

förutsätta anslutning 2v winst fen landstingsuän. ])ärmed skulle anta

let vara detsarnmo. som det för initiativ till i-;iisstroendevotmJ före

skrivna antalet. Landskap.sstyrelsen har föreslagit fyra för att möjlig

göra att ledamöterna i den självstyrelsepolitiska näonden genom enhäl

ligt beslut skall kunna beslutn OEl sådan :ootion. ])å talnannen är själv

skriven ordförande i nfö.cmden och enligt 43 § 2 IJor.1. icke kan anses 

vara berättigad 2tt inlärJna motion till Landstinget 9 följer härav att 

åtminstone en landstingsE1an utanför den självstyrelsepoli tiska niii:.mden 

bör ansluta sig till rnotionen för att den skall kunna upptagas till 

behandling. 

32 §. Landsko.psstyrelsen har i jämförelse med 12ndstingsordnings

komrni tten skärpt kravet på beslut 01;:i ovillkorlig tystnadsplikt i själv

s tyrels epoli t isk2 näEmden _så att näLmd en sknll vara fulltalig och be

slutet enhälligt. Utskottet finner detta krav alltför strängt. Visser

ligen bö-r tystnadsplikt koBua i fråga endast i undantagsfall och icke 

ens då gälla längre än till den tidpunkt då den förlorar sin betydelse. 

Förutsättning för att närmden skall få sig förelagd en fullständig 

utredning och alla de upplysningar soE1 erfordras är likväl att uppgifts

läEma:ren i vissa fall försäkras or:1 iakttagande av tystnadsplikt. Också 

överläggningarna i näIJnden skulle härnr~ms av L1öjligheten att det som 

an-förts i en känslig fråga kunde :caeddelas till Dassoedia. Utskottet 

h?t.r d-ärför omfattat kmnmi ttens förslag oriJ 11ajori tetsbesl ut angående 

ov:i,.Jlkorlig tysnadsplikt. En Bedlern i utskottet ville likväl oufatta 

landskapsstyrelsens förslag såtillvida, att beslutet borde fattas en

hälligt av de närvarande medlern:1arna. 

35 §. Enligt land skapsstyrelsens förslag skulle lag- och ekonor:1i

utskottet kallas andra lagutskottet och fördelningen av ärenden mellan 

lagutskottet och lag- och ekonoL1iutskottet icke bindas vid det sakliga 

innehållet. ])å utskottet anser att fördelningen av ärenden icke påkallar 

lindring av lag- och ekonomiutskottets noJJn och då utvecklingen gått i 

r10tsatt riktning i Sverige~ har utskottet icke omfattat förslaget om 

bentiuningarna första ·och 8lldra lagutskottet. Fördelningen av ärenden 

borde enligt utskottets mening följa nuvarande riktlinjer 11en vid 

ojämn arbetsbörda för utskotten kunde Landstinget beslut htinskjuta 

ärenden till lagutskottet eller lag- och ekono1;liutskottet oberoende 
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hQrav. Vissa i:irenden skulle dock uttryckligen förbehållas lagutskot

tet i dess funktion av ett Landstingets grundlagsutskott. 

Utskottet har vidare föreslagit att kulturutskottet skulle utökas 

till feD r.1edlerJ:."1nr. I riksdagen fungerar ln:tl turutskottet liksou ock

så st::i,tsutskottet såso:u lagberedande utskott. I landstinget kunde LlaTI 

~tinka sig att hänskjuta exeopolvis skollagstiftning till kulturutskot

tet och sl{a ttelagsti ftning till finansutskottet. Utskottet har do ek 

stannat för att lagberedningsärendsna borde hnndhas av de nuvarDYlde 

två utskotten ned i:1ö jlighe t att inhi:iI.Jta utlå t3llde av kul tu rutskottet 

och finansutskottet. De lagberedande utskotten borde såvitt Döjligt 

ha åtri1instone var sin juridiskt skolad nedleu IJen OlJ lagbereclningsi:iren

dena fördelas på flera än två utskott kan svårigheter uppstå här1~ed. 

36-38 §§. På grund av utskottets vid 35 § anförda not i vering har 

utskottet föreslagit tillägg till landskapsstyrelsens förslag i dessa 

paragrafer. Utskottet har di:irvid undvikit att p::recisera utskottens 

uppdrag i~1er än nödvändigt för att uöjliggöra hänskjutande av sådrJ..na 

ärenden~ sor:i icke uttryckligen ntiun ts ~ till det utskott Land stinget 

finner li:iupligast. 

40 §. Enligt landskapsstyrelsens förslag är utskott beslutfört 

olJ ilinst fyra fen te delar av L1edle1~EJarna är tillstiides. Inou utslrnt

tet ifrågasattes 0111 icke fullt antal kunde före skri vas i:Jed hänsyn 

till att 1'-linst två ersii ttare skall tillsättas för varje utsltott. Det 

torde likväl kunna leda till praktiska svårigheter i vissa fcll ou 

fullt ant,~1 i vc::trje skede av ett ärendes behandling skulle fordras, 

varför utskottGt oufattade landskapsstyrelsens förslag. Två r;1edlelJEJar 

i utskottet ville dock föreskriva fullt antal såsolJ hittills varit 

fallet9 då risk kunde föreligga för att utskotten i alltför stor ow

fattning skulle behandla ärenden ned endast fyra feLltedelar av nedleIJ

narna närvarDYlde. Majoriteten inon utskottet förutsatte dock att ut

skottslJedlern::i8rna skall känna e,nsvar för sin uppgift och endast vid 

tvingande förhinder utebli va från SDI.mantrtidena. 

43 §. Talnannens funktion i landstingsarbetet har i landskapssty

relsens förslag utvidgats Lrnd tilllke på att den grupp, frå.n vilken 

talmannen utgår, enligt gällande landstingsordning försvagas ned en 

rJecUeIJ. I förslaget ho.r denna olägenhet i viss r::iån eliDinerats och 

taluannens betydelse för gruppen har ökats i det fall att hans röst 

blir avgörande. I princip bör talrnansuppdraget innebö.rn ett uteslutande 

från ställnilg3tagande till ärendenas sakliga innehåll för att talman

nens objektivitet icke skall ifrågasättas. Inon ett så litet parlanent 

sor:1 Land stinget är lilrväl verk3TI av en strikt e;en orJförd sådan princip 
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uegati v just så sou ovan 311fördes. 

Utskottet har stannat för att landskapsstyrelsens förslag innebär 

en läDplig avvägning i denna fråga. .net av landstingsordningsko:wni tten 

övervägda alternativet att talrmnnens ersättare skulle inträda i lands

tinget innebär uåhä:nda en ännu bättre lösning i frågan 9 rJe:n andra 

kouplikationer uppstår därvid sou icke i detta S3DE1anhang kan lösas. 

45 och 47 §§_.. Landskapsstyrelsen föreslår i överensstiionelse ued 

lcmdstingsordningskom:ii ttens förslag att landshövdingens och lantrå

dets företrädesrätt vid Landstingets överläggning skulle inskränkas 

till en utvidgad r12plikrtitt 9 varon ntir11are skulle bestäoIJas i arbets

ordningen. Utskottet anser dock att den gällande företrädesrätten 

bör bibehålles vilket i sig innebär en obegi<tnsad replikrätt. Beträf

fande ledanöternas i landskri.psstyrelsen rätt att del taga i Landstingets 

överläggning oDfa ttar utskottet landskaps styrelsens förslag. 

49 _ §. Proceduren för L.sndstingets beslut OD att lantrådet icke åt

njuter Landstingets förtroende föreslås av lands1mpsstyrelsen bibe

hållen oförändrad. Med hänvisning till det utskottet anfört oi-J parlc.

;.:rnntarismen i landskapets konstitution föreslår utskottet att sto.dgan

det i 49 § skulle utvecklas 1~10d stadgandet i riksdagsordningens 37 § 

2 och 3 noD. son förebild. Landstinget skulle sålunda kunna besluta 

ou enkel övergång till dagordningen eller oD uotiverad övergång till 

dagordningen uto:n eller ued uollo.nkorn:iande utskottsberedning. Icke ens 

noti ve rad övergång ti 11 dagordningen bör dä.rvid nödvändigtvis inne bära 

ett Disstroendevotur.J ou också L1:1Tidstinget därvid kan erinra ~D oustän

digheter eller uttrycka önskmJål 9 sou kan betraktas soL1 förpliktande 

för lanc1skapsstyrolson. I varje fall borde slutligt beslut i sådan frå

go. icke fattas förrän lon trådets förklaring kunnat utdelas skriftligen 

till Landstinget och grundligt studeras 9 vilket enligt utskottets De

ning skulle tryggas geno1:1 faststiillande av den sjunde dagen efter det 

lantrådet fått del av yrkandet sou den tidigaste dagen för slutligt 

beslut i ärendet . 

54 §~ Gtllande stadgande i 48 § londstingsordningen föreslås ow

redigerat och förtydligo..t i överensstfö:.melse ued hävdvunnen tolkning 

nv sto.dgondet. Vis so. stC1.dgcmden har i sauband därDed flyttats. Sålunda 

är 48 § 5 ooo. nu infört i 3 DOD. och 48 § 6 moo. ingår i 41 § 1 ooo. 

och 53 § 2 non. Utskottet nnser det nya förslo.get i detta o,vseende över

skådlig::ire och tydligare och onfo. tt0,r dets::uJD::>,. 

25 _ §. Frågan ou kvolificernd uo.jori tot hcr behandlats i 2ll:tJiinna 

not i ve ringen, varför utskottet endast hiinvis ar till vad där nnförts. 
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70 §. Då utskottet anser att proportionella val icke borde behövas 

för utseende av justeringsnärmen för Landstingets protokoll har stnd

gandet kompletterats för att uö jliggöra ncklonation sval. 

71 §. Utskottet har smur:.10., åsikt beträffande kanslikor:.1nissi onens 

valda uedlemruar och har konpletterat stadgondet i enlighet därned. 

74 §. ÖverensstäwElande EJ.ed V3.d utskottet anfört 0111 införande av 

krav på kvalificerad najori tet i beslut or.J landskaps lagar har utskot

tet infört ett stadgande ow att 55 § denna landstingsordning icke skul

le kunna ändras annat än ued kvalificerac1 m:1joritet. 

I övrigt har utskottet infört ett 011 tal redaktionella undringar 

soIJ icke fordrar närr.mre notivering. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsruJt föreslå, 

att Lnndstinget nåtte antago. förslaget 

till landstingsordning för landskapet Ålond 

ned följande ändringar~ 

5 §. 
Valbar-----(1 EJOL.1. )---- di:irtill. 

Förverkar-----( 2 IJou. )-----landsti:ngsnannauppdrag. 

Väljes landshövdingen~ lontrådet, led.'.lDot eller ersättare i lonc1-

skapsstyrelsen2 tjänste:wan vid länsstyrelsen eller tjänsteLJan vid land

skapsstyrelsen till lm1dstingsnan 2 skall vederbörande efter det valet 

vunnit laga kraft begära befrielse från förenäunda tjänst 9 befattning 

eller uppdrag. (utesl.). tl.__~'ledaDot ,i londskapssty:telsen tillträtt 

londstingsmannauppdrag 2 oå han icke deltaga i landskapsstyrelsen~ 

sarmnnträden under återstoden av tiden för UJ2_pdraget såson ledonot. 

15 §. 
Lagti:Ja landsting sru::11:mnk01:.1uer till session varje arbetsår den 

1 noveober och den 1 mars. 

Landstingets arbet~.§.E avslutas den sista vardagen i oktober. 

16 §. 
Har landstinget upplösts? skall lm1dstinget efter nyval soi:lwan

korJLm till lagtina E1öte på . första dagen i den kalenderL1ånac1, s ou 

begynner näst efter 90 dagar från upplösningen. 

Angående ------- ( 2 uou. )----- ankoor.:ier. 

17 §. 

Ou sarJ1Jankallandet--- .... (1 m01J.. )-----Åland. 

Kallelse--- ( 2 uon. )----kungöres. 
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Ej uå urtiLm lano.sti:ng utsättas att börja tidigare iin på 12. dagen 

efter kallelsens utfärdande, ej heller fortgå längI·e än till och Ded 

den sista helgiria dag före den 9 då lagtima sessi.QE_ vidtager. 

Vid urtilla----- ( 4 HOIJ. )----- sa.LJ:ruanhang. 

18 §. 
Dagen :näst före den 9 på vilken lanc1stinget efter val första gången 

skall sm:a:rJankoi:n:.m, bör s<JrJtliga landstingsDän klo ekern el va före te sina 

fullwakter för den eller de:r;1, sorc:1 landshövdingen förordnat 2,tt granska 

fullIJakterna. Vid granskning av fullL1akt bör undersökas 9 huruvida 

den tir utfärdad av behörig myndighet och i föreskriven f orEJ.. 

Alfabetisk förteckning över de befull1::iäktigade landstingsoännen 

skall senast klockan tolv följande d(}_g tillhondahållas landstinget. 

Landstingscan---- ( 3 IJOD. )-~---fullDakt. 

21 §. 
Landshövdingen----- ( 1 LlOD. )-----öppnat. 

Landstingets avslutande sker på tid som landshövdingen tillkänna

giver. (Utesl. ) 

Vid förfall----( 3 Dou.)-----stadgat. 

22 §. 
Presidentens frarnstGllningar och meddelanden överläonas till lands

tinget såson i självstyre J.&_elagen stac1gas. 

24 §. 
Angående landskapsstyrelsens berättelse gäller vad dtirom är stadgat 

i landskapslagen oo landskaps förvaltningen. 

25 §. 
Landstingsoan äger rätt att till landstinget överltirma :o.otion 1· 

den ordning 26 § stadgar. Motion skall innefatta antingen 

1) lagr:.1otion 9 innehållande i lagforu avfattat förslag 

a) ou stiftande av ny landskapslag eller orJ änc1ring 7 förlill:lring 

eller upphävande av gällande lcmdskapslag; eller 

( uteslut11ing) 

b) oD laguotion till riksdagen; 

2) finansnotion------(frm::ist. )------riksdc.gen; eller 

3) her~1Ställningsuotion-----(fra1~st. )------åtgärd. 

27 §. 
Utan hinder av stadgandena i 26 § oå ninst fer;1 landstingsoän väcka 

notion i ärende rörande landskapets författningsenliga rättigheter. 

Angående sättet för anhängigt;örMde av förslag orJ yrkande på uiss

troendeförklaring för lem trådet stadgas i 49 §. 
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32 §. 
Sjiilvstyrelsepoli tiska näl;.mdens nedleorJar skall visa största varsaEi-

het i avseende å IJeddelande till andra oo vad vid när.mdens s8L.1LJ.anträ

de förekor.JDi t. Ifall nännden (utesl.) prövar ovillkorlig tystnadsplikt 

vara av nöden, är sar.1tliga närvarond~ dnrtill förbundna. (Utesl.) 

35 §. 
Vid varje lagtina landsting skall senast andra dagen efter dess 

öppnande för beredning av ärenden tillsättas ett lagutskott? ett lag

.Q.2h ekonouiutskott, ett finansutskott och ett kul turutskott 1 vart och 

ett bestående av fem uedlell1mar? saut ( utesl.) ett justeringsutskot t :we d 

tre medlei:mar. För sådan behandling av ärenden, sorJ omförmäles i 54 §, 

slG1ll landstinget senast på tredje dagen tillsätta landstingets stora 

utskott, i vilket skall inväljas tio medleiilillar. 

Landstinget-----(2 oo:w.)-----nedleomar. 

För varje utskott tillsättes oinst två ersättare. 

Utskotts -----(4 oou.) -----slutförts. 

Vid urtiua-----(5 000.)-----erfordras. 

36 §. 
Till lagutskottet eller lag- .och ekon;.owiutskottet hänskjutes förslag 

angående stiftande? ändring, förklaring eller upphävonde av landslm. ps

lag. 

Lagu_.1.§kottet åligger att bereda i 55 § nännda ärenden och landskaps

styrelsens berättelse saot att skilja oellan landstinget och dess 

talwan då talfilannen vägrat upptaga väpkt fråga eller fraoställa propo

sition eller då land stinget annorledes icke åtnöjts med talEiannens 

fö:tfaranc1 e. 

Lagförslag och frmnsttill,ningo.r av ekononisk natur hänskjutes före

tri:idesvis till lag...,. och ekononiutskottet • 

.Angående fördelningen mellan lagutskotten av de till deo hörande 

ärendena besl uter landstinget. 

37 §. 
Till finansutskottet hänskjutes landskapsstyrelsens förslag till 

årsstater, förslag till frru~1ställning orJ extraordinarie anslag, finans

motioner sruJt landskapets bokslut och revisionsberättelse. 

38 §. 

Kulturutskottet avger utlåtanden till finansutskottet över land

skapsstyrelsens förslag till årsstater såvitt gäller anslag för kul

turella tindarJål smnt utlåtanden i till detsa1111Ja hänskj_utnaH frågor av 

kid-lturell innebörd. 
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45 §. 

asa 

Vid plernlli1 äge r varje landsting sDan 9 ned i 4 7 § n ö.un da undan tag 9 

r ä tt a tt erhå lla ordet i den ordn i ng v ari h an anDält sig. Dock kan 

l a ndsting soan 9 på s ä tt i a rbetsordningen nä r nare föreskrives 9 givas 

ordet i annan ordning för att i k orthet besvara annans anförande. 

Varje landstingsman----- ~ ~m.l. )----- tilldrager sig. 

Ej mär----(3 mom.)------protokollet. 

47 §. 
Landshövdingen och lantrådet äger r ä tt att övervara landsting ets 

plena och del t aga i överlä ggning arna 9 nen icke i besluten. Lag s arililla 

vare beträffa nde le dru~o t av landskapsstyre lsen . Vill landshövdin gen 

~Jler l antrådet yttra s;Lg , gives h ono111 ordet framom andra. Angående 

r eplikrätt för ledall1ot i landska psstyre lsen stadgas i a rbetsordningen . 

49 §. 
Yrkan de oD att l andstinge t skall förklara 9 a tt lantrådet s aknar 

l and$tin ge ts förtroend e, bör gör a s slaiftligen och underte ckn a s av minst 

f eIJ landstings:.Ll iin. Ärendet n å icke upptagas till avgörande förrän 

l antrådet beretts tj_llfä lle a tt senast på tredje dagen efter erhållen 

d el därav inför landstin ge t avgiva förk l a ring. Överl äggning i ä rendet 

må icke företagas tidi gare ä n på sjunde dage11.. 

__ Sedan överl äggningen förklarats avslut a d, frfillsti:i ller talnanne n 

t~~l landstin ge ts god k ä nna nde övergång till dagordningen i följand _e 

or.Q.o,,:t;ycl§:llse ~ "Efter a tt h a wottagi t förklarin gen övergår landsting§.! __ _ 

till dagordningen". 

;rJand_stinget kan antingen eiodk ä nna sådan enkel eller under diskus

_§_ionen föreslagen ooti v er a d öv er gån g ti 11 dagordningen eller b e sluta 
/ 
'" ~_!}skjuta s ak en till v ederbörande utskott. Hä n skjutes saken till ut-

skott, bör detta föreslå 111o t i v e rad övergån g tj_ll dagordningen, angåeI_!de 

vars slutliP' ~ehåll l a ndstinget fattar beslut. Förklar a r land stinge t 

a tt lan tråde sakna r l andstingets förtro ende, skall beslutet omfattas 

av Dinst 16 landstingswän. 

55 §. 
Landstinge ts-----(1 Dom. )----- r ös terna. 

Landstinge t r:J.å bestäuma, att ä ndri n g 9 förkl arin g eller u pph ävande 

,2:V elle r avvi kels e från viss landska ps l ag elle r vis s a stadgan d en i 

landskapslag skall ske . i d~n ors:;1ning soL1 sta dgas i 1 rJ01n. 

62 §. 
Talrnannen----- (1 rnor.u . ) -----sk ä l. 

Nöj e s l a ndstinge t icke med talmannens å t gärd, hänskjute s ä r endet 

ti 11 l agutskottet, vilket utan dröj sr:Jål bör inkmima rJed r;10 ti v e r a t 

av görande, huruvida sakens uppt agande eller ornröstning sförslag s fraru-

i ' 
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ställande strider DJ.ot lag eller :c.10t av landstinget förut fattat beslut. 

70 §. 
Landstingets-----(1 rnorn. )-----protokollet. Kan landstinget icke e

~' utses de genoo proportionella val. 

71 §. 
Landstingets kansli står under kanslikornrnissionens uppsikt. Till 

kanslikomnissionen hör talwannen och vicetaloännen sfillt två för varje 

arbetsår utsedda landstingsmiin, vilka9 därest landstinget icke kan 

enas ou deo, utses genom proportionella. val. 

74 §. 
Denna landstingsordning träder i kraft den 1 november 1971. GenoDJ. 

densarillila upphäves landstingsordningen för landskapet Åland av den 14 

mars 1951 (14/51) jär.J.te senare tillkomna ändringar. 

Stadgendet i 55 § denna landstingsordning raå icke ändras9 förkla-

ras eller heller rJå avvikelse därifrån göras på annat 

siitt än i sa rum är stadgat. 

Marieharm, den 

vägnar: 

Närvarande i utskottet: ordföranden Dahlwcm, viceordföranden 

Persson, ledarnöterna SundbloE1 och Östling samt suppleanten Widernan. 

11 



Bilaga. 
Avskrift. 
Helsingfors Universitet 
Institutionen för allmän statslära 

Till lagutskottet vid Ålands landsting. 

På begäran får undertecknad avge utlåtande om a) planerna på att 
införa parlamentrism på Åland och b) förslaget om kvalificerade ma
joriteter i landstinget för behandlingen av vissa ärenden. 
På grund av den knappa tiden har jag inte kunnat fördjupa mig i frå
gorna så som jag hade önskat, utan är tvungen att begränsa mig till 

vissa allmänna synpunkter. 

1. P a r 1 a m e n t a r i s m e n 

1.1 l'arlamentarism och vald regering 
I förvaltningslagskommittens betänkande II ss. 56 ff. ingår ett för

tjänstfullt stycke om parlamentarismens principer. Jag nöjer mig därför 
på den punkten med några kompletterande synpunkter. 

Beträffande parlamentarismens utformning kan man konstatera, att 
den huvudsakligen förekommer i srunhällen där regeringen icke utses 
av folkrepresentationen, utan formellt utnämns av en utomstående per
son, statsöverhuvudet. Som bekant avsåg den parlamentariska principen 
ursprungligen att garantera, att statschefen (monark eller president) 
skulle utse sina ministrar bland personer, som ägde parlamentsmajorite
tens förtroende eller åtminstone inte var föremål för dess direkta po
litiska misstroende. Många av parlamentarismens särdrag har att göra 
medcetta ursprung. Utvecklingen har dock gjort, att statschefens roll 
i de flesta länder fått en rent formell karaktär. Så t. ex. kan man säga, 
att den svenska regeringens partisammansättning helt avgörs av partier
na i riksdagen. Den finländska presidentens aktiva roll vid regerings
bildningen är någonting unikt i Norden. 

Ålands landskapsstyrelse utnämns emellertid inte ens formellt av nå
gon utanför landskapets folkrepresentation stående instans, utan väljs 
av landstinget. Ett faktum är, att kombinationen av parlamentarism och 
vald regering är en sällsynthet. I Schweiz, där regeringen (förbunds
~ådet) väljs på fyra år av parlamentet, existerar inte någon parlamen
tarism i den meningen, att parlamentet genom misstroendevotum skulle 
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kunna tvinga regeringen eller någon av dess medlemmar till avgång. 

Endast undantagsvis har någon regeringsmedlem t:rätt tillbaka av po

litiska skäl (Huber 9 Hur Schweiz regerns9 ss 50-51). 
På samma sätt förhåller det sig inom kommunerna och i privata 

organisationer s.åsom bolag 9 ideella föreningar etc. Även här före
kommer i regeln ingen parlamentarism. Studentkorporationernas försök 
att tillämpa den parlamentariska principen kan knappast läggas till 
grund för någon bedömning genom de ofta rätt kaotiska förhållandena 
i dessa korporationer. Allmänt kan doclc sägas 9 att då det styrande 
organet direkt utses på viss tid av representationen9 har detta anr-.., 
setts som en tillräcklig garanti för att styrelsen förs efter linjer 
som accepteras av representationen 9 och uttryckliga bestämmelser om 

parlamentarism har inte ansetts nödvändiga. 
Det saknas dock inte exempel på att en vald regering kombinerats 

med parlamentarism. Enligt Estlands författning av den 15 juni 1920 

valdes regeringen av folkrepresentationen, men var samtidigt ansvarig 
inför den sistnämnda så att hela regeringen eller enskilda ministrar 
som drabbades av misstroendevotum var tvungna att avgå. Liknande be
stämmelser fanns i en del tyska delstater efter 1918. I Västtyskland 

väljs förbundskanslern, som ensam är parlamentariskt ansvarig för 
regeringens politik, av förbundsdagen. Exemplen kunde utökas 9 men de 
torde räcka för att visa att kombinationen vald regering - parlamen
tarism inte är otänkbar. 

1.2. Misstroendevotum - parlamentarismens kärna 
I grundlagskommittens betänkande av 1917, på vilket Finlands nu

varande regeringsform till stor del vilar, betonades det att stadgan
dena om parlamentarisk ansvarighet 9 som då var unika i Europa, avsåg 
11 att i grundlag skapa en garanti för att styrlesen icke föres i en 
riktning, som av lantdagen ogillas". Kommi ten uttrycker enligt min 
mening klart vad som är kärnan i parlamentarismen, nämligen folkrepre
sentationens möjlighet att genom misstroendevotum avlägsna en regering 
eller en en skild min is ter 9 som saknar dess fört ro en de. 

Ju mer partiväsendet utvecklas, desto mindre blir den praktiska 
betydelsen av misstroendevotum därigenom 9 att partidisciplinen blir 
allt fastare och möjligheten för chansartade ändringar i de politiska 

attityderna i parlamentet mellan valen därmed minskas. Om en koalitions
regering sitter vid makten 9 uppstår regeringskriser vanligen genom en 
intern tvist mellan partierna i regeringen, som leder till att denna 

lämnar in avskedsansökan utan att ett formellt misstroendevotum har 
uttalats i folkrepresentationen. Fortfarande kvarstår dock möjligheten 
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till misstro endevotum som parlamentarismens yttersta garanti. 

På Åland saknas ju ännu ett fast utbildat partiväsen9 även om man 

måste utgå från att en eventuell övergång till parlamentarism skulle 

stimulera uppkomsten av ett sådant. Jag utgår dock från, att strävan

dena till parlamentarism i detta skede främst avser att skapa garan

tier för 9 att styrelsen inte skall föras i en riktning som landstinget 

inte kan omfatta. 

1. 3 Kan målet nås utan parlamentarism? 
Avvägningen för och emot införande av parlamentarism på Åland krä~ 

ver en noggrann kännedom om åländska förhållanden och opinioner och 

jng vill inte på denna punkt försöka ge något kategoriskt råd. För

val tningslagkornmi tten kommer för sin del till att redan den nu gällan

de bestämmelsen 9 enligt vilken landskapsstyrelsens ledamöter väljs 

vartannat år, ger tillräckliga garantier för ett sådant förtroendeför

hållande som parlamentarismen avser att etablera. Som jag redan nämnt 

är detta den ståndpunkt som intagits i de flesta organisationer där 

styrelsen utses genom val för viss tid. 
Den utomstående iakttagaren kan dock inte låta bli att fästa sig 

vid den olikhet som består mellan lantrådets och landskapsstyrelsele

daruöternas ställning. Den förre utses på obestämd tid, men är samti

digt skyldig att åtnjuta landstingets förtroende. De senare utses på 
tid 9 men någon juridisk möjlighet att avlägsna dem före periodens 

utgång ifall de förverkar land'stingets förtroende finns inte. 

Ur den synpunkten ter det sig föreståeligt 9 att det på Åland finns 

strävanden att göra lantrådets och landskapsstyrelse1edamöternas po
sition mera likartad 9 bl.a. genom att införa parlamentariskt ansvar 

också för de senare. 
I det följande skall jag därför endast behandla frågan 9 hur parla

mentarismen bäst skall förverkligas, .2lli den anses önskvärd på Åland. 
Den reservationen ville jag dock göra 9 att parlamentarismen i srunhäJ.
let utan ett mycket fast partisystem har visat sig kunna leda till 

häftiga kastningar, brist på möjlighet till långsiktig planering och 

lust att i tid och otid begagna förtroendevapnet mot de styrande. En 
övergång till parlamentarism inom ett samfund 9 där den hittills inte 

praktisero.ts, kräver därför grundlig eftertanke. 

1.4. Formerna för en eventuell parlamentarism 
I de handlingar som jag erhållit ingår två förslag oru införande av 

partiell parlamentarism på Åland. Ltm Häggblom och ltm Eliasson har i 

en motion föreslagit 9 att också landskapsstyrelseledamöterna skulle 
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göras parlamentariskt ansvariga. Dock skulle styrelsen fortfarande 

väljas så 9 att också minoriteterna garanteras representation. För att 

förena dessa båda krav föreslås 9 att samtliga ledamöter i landskaps

styrelsen måste avgå om misstroende riktas mot någon eller några av 

dess ledawöter. Endast lantrådet skulle i så fall behålla sin post. 

Däremot skulle landskapsstyrelsen i sin helhGt avgå orn misstroende

votum riktas mot lantrådet. 

Lantrådet Martin Isaksson däremot föreslår inga nya stadganden om 

landskapsstyrelseledamöternas ställning 9 men anser att lantrådet borde 

väljas på tid (fyra år) samt även vara tvungen att avgå före periodens 

utgång 9 ifall han konstateras ha förlorat landstingets förtroeDde. 

Med anledning av dessa förslag ber jag att som min egen uppfattning 

få framhålla följande~ 
1) Det förefaller den utomstående iakttagaren rimligt, att man strävar 

att så långt som möjligt koordiner'.:1 lantrådets och landskapsstyrel~ 

seledmnöternas ställning. I annat fall blir en parlamentarisk ord

ning synnerligen haltande. Landskapsstyrelsen borde i fall av par

lamentarism helst framstå som ett samordnat 11 teamri, som står och 

faller med en viss politik. Detta skulle underlättas av att a) 1811t

råd och styrelseledamöter skulle väljas på sornma tid 9 förslagsvis 

sarutliga på 4 år 9 och b) att samtliga skulle vara parlamentariskt 

ansvariga. 

2) Proportionellt val av styrelseledrunöter och parlamentarisk ansva

righet är en synnerligen ovanlig kombination. Det har vanligen an

setts, att ett parlamentariskt system kräver att mot en politiskt 

relativt enhetlig regering står en opposition. Samlingsregeringar 

har endast praktiserats i exceptionella situationer. Detta argument 

har bl.a. använts mot den i Finland då och då ventilerade t811ken på 

en allpartiregering. I Schweiz~ där regeringen ofta (ej alltid) 

företrätt alla mera betydande partier~ existerar som bekant ej par

lamentarism. Argumentetj att parlamentarism förutsätter opposition, 

har dock förlorat något av sin kraft då i några parlamentar~ska 

länder (främst Österrike) nstorkoalitioner 11 suttit under en följd 

av år utan att någon opposition av betydelse har 1-cunnat frornträda 

i parlauentet. 
Om man på J\le.n.d önskar förena proportionellt val av ledamöter i 

landskapsstyrelsen med. parlamentarism är det absolut nödvändigt 

att iaktta den av ltm Häggblom och Eliasson föreslagna proceduren, 

enligt vilken alla styrelseledamöter bör avgå, ifall. :C:tisstroende 

riktas mot någon av dem. I annat fall kunde majoriteten begagna sin 
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makt till att votera ut en företrädare för minoriteten. Denna pro

cedur borde dock kompletteras med en bestärnrne lse enligt vilken den 

person 9 mot vilken misstroendevotuu riktats, ej får ställa upp vid 

val av den nyG styrelsen. Utan en dylik bestämmelse kunde ju hans 

anhängar0 i kraft av minoritetsskyddet få honom vald på nytt, trots 

att landstingets majoritet just uttalat sitt misstroende mot h9noru. 

3) Om landstinget besluter sig för parlamentarism, borde bestämmelser

na om hur misstroendevotum mot lantrådet skall uttalas (försl.t. 

landstingsordning 49 §) byggas ut på lämpligt sätt. Det är viktigt 

att stadg.:.ll1den, som hindrar förhastade beslut och ger möjlighet 

till utredningar och överläggningar, existerar i ett parlamen ta

riskt systern. T. ex. i Finland$ RO sal·rnas tyvärr dylika stadganden 
utom i samband med interpellationer, men många moderna författningar 

har noggranna bestämmelser om proceduren vid misstroende- och för

tro endevota. Viktigt vore enligt min mening~ 
a) att fråga om fonnligt misstroendevotum även mot landskapsstyrel

seledamöterna endast skulle kunna väckas av ett bestämt antal 9 för

slagsvis minst fem,landstingsmän; 
b) att omröstning om ett sådant förslag, eller om en förtroende

fråga som lan trädet/landskaps styrelsen ställt i sarnbc:u1d med något 
ärende, ej borde äga rum omedelbart, utan endast efter en viss i 

landstingsordningen fastställd frist; 

c) att misstroendevoturn rJåste omfattas av minst 16 landstingsmän 9 

såsom 49 § föreskriver. 

I ett parlamenturiskt system bör också regeringen kunna ställa för
troendefråga. Det vore kanske skäl att stadga 9 att blott lantrådet 

med stöd av landskapsstyrelsens flertal har rätt att på hela sty
relsens vägnar ställa förtroendefråga. 

Ett interpellationsförfarande är en vanlig del av ett parlamenta
riskt system 9 ehuru detta förfarande är olika utvecklat i olika 

länder. Om landstinget beslut er sig för ett dylikt, bör pestä1:;11nel

serna i Finlands EO kunna omformas så att de passar Åland. De har 
i stort sett visat sig ändamålsenliga. 

De muntliga frågorna har i Finlands riksdag visat sig som ett ri:itt 

effektivt kontrollmedel. Ett muntligt frågeinstitut kan givetvis 
införas även utan parlrnllentarism. 

Om de verkningar ett eventuellt införonde av parlrnnentarism kan ha, 
på rekryteringen av lämpliga kandidater för lan trådsposten har jag 
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svårt att uttala mig, eftersom jag inte har tillräcklig kännedom 

om de konkreta förhållanden2, på Åland. Rent principiellt bör det 

vtil dock inte vara omöjligt att en person 1 so:o för en begränsad 

tid utses till lantråd, får ledighet från sin ordinarie tjänst på 

samma sätt sorn statsrådets IiJedlemLBr i Finland. Detta förutsätter 

ju även lantrådet Isaksson i sin reservation till lendskaps styrel

sens frBmställning. 

2. B e s t ä m m e 1 s e r n a o m 

k v a 1 i f i c e r n d m a j o r i t e t 

Jag har också blivit ornbodd att uttala mig om de bestämmelser an

gående kvalificerad majoritet för vissa beslut 1 som ingår i 55 § av 

förslaget till ny landstingsordning. 

Sakligt sett torde det inte råda något tvivel om 9 att det är väl 

rnotivernt att vissa speciella lag0,r ges en särställning, som kmarke

ras genom att de kan ändras eller upphävas blott med förstärkt mo.,jo

ri tet. 

Ur juridisk synpunkt dr det ovonligt 1 att vissa existerande lagar 

retroaktivt 1 genom en ändring av den lagstiftande försoz1lingens pro

codurregler, får en dylik fö:chöjd ri:dtskraft. Hågot formellt hinder 

för ett sådant förfarande ställer självstyrelselagen dock inte; 

den stadgar ju endast' att bestämmelser orn landstingets org:J.nisati on 

och uppgifter ges genom lt:mdskcrpslc,g, men stiger ingenting om dessa 

bestämmelsers innehåll. Nftr det giiller åltindska landskapslagar torde 

därför inga hinder existera för en sådan lagändring. Då det gäller 

självstyreI.selagen och lagen oru utövcmde av lösningsrätt - lagar som 

för ändring kräver bifall bådo, av Finlands riksdag och .Ålands lands

ting - kan man naturligtvis påpeka, att en försvåring av proceduren 

i Ålands landsting också ur den m1dra partens, rikets, synpunkt med

för att lagnrna blir svårare att ändra och därmed även berör rikets 

intressen. Denna synpunkt är dock mera politisk än juridisk, ty själv

styrelselagen lämnar inte något tvivel orn att s3,ttet för att fatta 

beslut i lMdstinget .'.ir en soJ{: 9 so111 f al1er under landskapslagstift

ningens dornvärjo. Under dessu förhållanden och då lands tingsordningen s 

innehåll under alla omständigheter kommer att prövas av republikens 

president, finner jag inte att anmärkningar kan riktas mot det före

slagna förfarondot. 

Helsingfors den 5 april 1971. 
Jan-Magnus Jcrnsi:wn 

Professor i Dllmän statslära 

Helsingfors universitet. 


