
1990-1991 Lt - Hc!mst.mot.nr 6 och 23 - Lu 
. ' ' ; 

LAGUTSKOITETS BETÄNKANDE nr 

33/1990-91 med anledning av 

1) ltl Christina Hedman-Jaakkolas 
hemställningsmotion till 
landskapsstyrelsen om ändring av 20 § 

landstingsordningen så att den till 
landstingsåren äldste utses till 
ålderstalman samt 
2) ltm Pekka Tuominens m.fl. 

hemställningsmotion till 

talmanskonferensen om ändring av 
landstingsordningen så att ceremonielet 

vid landstingsårets avslutning ändras. 

Landstinget har den 5 respektive 12 december 1990 inbegärt lagutskottets yttrande över 
motionerna. Utskottet, som handlagt ärendet enligt 23 § 2 mom. arbetsordningen, får 
med anledning härav anföra följande. 

I hemställningsmotion nr 6 föreslås att den till landstingsåren äldste medlemmen av 

landstinget skulle fungera som ålderstalman i stället för den till åren äldste. I motion nr 

23 föreslås att endast en avslutningshögtidlighet skulle hållas under landstingets 
valperiod, nämligen vid valperiodens slut, i stället för att varje arbetsår avslutas med en 
högtidlighet. 

Utskottet konstaterar att de båda i motionerna berörda initiativen har behandlats i den 
projektgrupp talmanskonferensen tillsatt för att bereda ändringar i landstingsordningen. 
Huvudmotionärerna är medlemmar av projektgruppen. Ett utkast till ändring av 
landstingsordningen omfattande ett tjugotal punkter föreligger och kommer inom kort att 

överlämnas till talmanskonferensen för fortsatt beredning. I utkastet berörs även de i 
motionerna väckta frågorna. 

Eftersom beredning i ärendena redan pågår, är någon hemställan från landstinget enligt 
utskottets åsikt inte påkallad. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte 
hemställningsmotionerna nr 
2311990-91. 
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På lagutskottets vägnar: 

·au~m;:vi Nordman 
· .. ordförande 
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Lars Jngmar Johansson 
sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Nordman, ledamöterna 

.Ariliersson, Christer JanS'sCin och Karlsson samt ersättareff'Sven-Olof :Lindfors. · 


