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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 34/1977-78 med
anledning av
1) Ltm Jan-Erik Lindfors~ hemställningsmotion
angående ähdr:ii}garr i. 5 § landskap_?;lagen om
Ålands landskapsstyrelse,
2) ltm Göran

m.fl.hemställningsmotion
angående tillsättande av en arbetsgrupp för
översyn av landstingets arbetssätt, och
Bengtz~

3) ltm Erik Sundbergs hemställningsmotion angående sådan ädnring av lagstiftningen att
fyllnadsval till landstingets utskott skulle
möjliggöras.
Med anledning av ovannämnda hemställningsmotioner, över vilka landstinget
inbegärt lagutskottets utlåtande, får utskottet vördsamt anföra följande.
Ifrågavarande motioner syftar alla till förbättringar ur olika synvinklar
av arbetet inom de högsta självstyrelseorganen, landstinget och landskapsstyrelsen. Lagutskottet har därför funnit det motiverat att behandla de
tre motionerna såsom ett ärende. En av motionerna tar upp vissa aspekter
på arbetet inom landskapsstyrelsen men snuddar också vid frågan om inen mera utvecklad
förandet av;paralamentarism på Åland. Eftersom arbetet inom självstyrelseförvaltningen otvivelaktigt kommer att både fördjupas och intensifieras
sedan självstyrelselagsrevisionen förverkligats, har lagutskottet ansett
att såväl landskapsstyrelsens ansvarsförhållande till landstinget och
möjligheterna att ytterligare förbättra reglerna för landskapsstyrelsens
arbete som även lantrådspostens ställning inom självstyrelsesystemet nu
borde bli föremål för bearbetning och närmare överväganden. Likaså är
lagutskottet fullt medvetet om önskemålen från många håll om att landstingets egna arbetsformer och rutiner skulle överses och rationaliseras.
Självfallet måste en eventuell omorganisation av landstingets arbete. företagas med utgångspunkt från att ärendet
gäller parlamentet inom ett då
sannolikt avsevärt mera autonomt område än i dag och de olika problemen
i sammanhanget måste därför ytterst omsorgsfullt vägas och övervägas.
Lagutskottet är dock av den uppfattningen,att det borde finnas utrymme
för vissa förbättringar också inom landstingsordningens ram.
Lagutskottet har också anslutit sig till lantrådets framförda åsikt att
frågor angående landstingets egna arbetsformer eller i nära anslutning
överhuvudtaget till utövandet av den högsta politiska makten på Åland
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helst borde förberedas inom organ eller arbetsgrupp , som landstinget
självt har tillsatt . Enligt utskottets uppfattning berör ifrågavarande
tre motioner just sådan problematik , som borde förberedas inom ett parlamentariskt sammansatt organ innan man skrider till lagstiftningsåtgärder .
Jämlikt 42 § 2 mom . landstingsordningen för landskapet Åland ankommer det
på talmanskonferensen att göra nödigbefunna förslag om landstingsarbetets
ordnande . En av talmanskonferensen
+illsatt arbetsgrupp kunde enligt lagutskottets uppfattning mycket väl också inkomma med synpunkter
på önskvärda förändringar och förbättringar överhuvudtaget på högsta
nivå inom självstyrelseförvaltningen .
Under hänvisning till ovanstående får lagutskottet förty föreslå
att Landstinget måtte såsom sådana förkasta
behandlade tre hemställningsmotioner, men
att Landstinget måtte hemställa hos talmans konferensen om en allsidig utredning av de olika
möjligheterna att såväl delvis nyordna landstingets eget arbete i framtiden som också att i
vissa avseenden omorganisera landskapsstyrelsens ställning inom självstyrelsesystemet
ävensom formerna för dess arbete .
Mariehamn den 10 maj 1978 .
På lagutsk

te~gnv;i.

1

an-Erik Lindfors
ordförande
sekreterare.

Närvarande i utskottet :ordföranden Lindfors , viceordföranden Andersson ,
ledamöterna Arvidsson, Berg och Dahlman.,
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