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LAGUTSKOTT:t;TS betänkande N~ 6/1955 med anledning av vicetalmannen Evald Häggbloms lagmotion
(~ 16/1955) med förslag om ändring av §§ 2, 13
6/1955 ..
och 16 i landstingsordningen.
Förenämnda lagmotion, var9ver landstinget inbegärt lagutskottets uttande, har utskottet behandlat och får för landstinget vördsammast
amhålla följande&
Motionärens_förslag ifråga om § 2 sammangår med den enligt utskottets
pfattning riktiga parlamentariska principen, att en folkvald reprentant skall tilltpäda sitt uppdrag genast efter nyval. Denna princip
r länge varit genomförd ifråga om val till riksdagen, varemot dess
i 'örande i landstingsordningen $tött på motstånd från landstingsmajotetens sidao Ifråga om kommunal- och stadsfullmäktige torde några
rsök icke gjorts att genomföra principen.
Rent princi;Piellt ar utskottet därför berett att förorda ändringsför.aget, men om en i detta avseende ändrad landstingsordning träder i
·aft förrän nästa ordinarie landstingsval förrättas, d. v. s. före 195~
·s val, innebär detta att det nu sittande landstinget betages rätten
;t fungera under de tre år, för vilka det blivit valt. Lagförslaget
·rde därför kompletteras med ett övergångs- eller tillämpningsstad1nde, som möjliggör för de nu valda landstingsrepresentanterna att
tllgöra de mandat, för vilka de erhållit fullmakt.
I samband med den diskussion, som förts inom utskottet beträffande
.dant övergångs- eller tillämpningsstadgande, har försl8g väckts om
irlängning av landstingsmans ordmnarie mandattid till fyra år, men då
~presentantfullmakterna äro utställda pä tre kalenderår, skulle det
·en för det nu sittande landstingets vidkommande bliva n9dvändigt att
;ifta en särskild landskapslag, sQm förlänger de nuvarande mandaten
.11 nästa nyval, vilket, ifall mandattiden blir fyra år, komme att förtttas först är 1958.
I aµseende till att motionären icke framlagt förslag om fyra års
indattid och frågan i sagda hänseende är alldeles oberedd, har utskot~t för sin del icke velat framstäl.l a förslag om sådan ändring av
3.ndstingsordningen, men vill dock uttala uppfattningen, att mänga
täl - såväl ekonomiska som praktiska - tala för en ma ndattid pä fyra
....

.

Ändringsförslaget ifråga om § 13 har utskottet enhälligt omfattat,
3n däremot ställt sig avvisande till förslaget om ändrad tid för
~ndstingets höstsession, vilket förslag motionären förövrigt icke på
i got sätt motiverato

492
-2Då ändringsförslagen beträffande §§ 2 och 16 icke äro brådskande
. synes böra underkastas beredning i landskapsstyrelsen, medan änd~en ifråga om § 13 borde fås genomförd snarast möjligt, föreslår utttet vördsammast,
att landstinget, med förkastande av motione~
så vitt den rör §§ 2 och 16, ville antaga neda_!!
stående

L a n d s k a p s l a g
ändring av landstingsordningen för Ålands landsting, utfärdad den
mars 1951.
I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas, att § 13 i lands1gsordningen den 14 mars 1951 skall erhålla följande ändrade lydelse&
§ 13.
Landstingsman åtnjuter av landskapsmedel arvode och dagtraktamente
at därutöver ersättning för resa till och från landstihg.
Landstingsmans arvode och dagtraktamente samt ersättning för rese3tnader bestämmas av landstinget ~
Landstinget fastställer också det arv.ode och det dagtraktamente som
i avbrott i landstingets sammanträden och efter dess ~vslutande må
Llkomma medlemmarna i särskilda utskott.
Dessutom hemställer utskottet lika vördsamt,
att landstinget ville uppdraga åt landskapsstyrelsen att iaga under övervägande, huruvida
landstingsmannaval borde förrättas vart fjärde
är i stället för vart tredje och landstingsmans uppdrag vidtaga, så snart han förklarats
vald, samt, om detta befinnes läl1tf.ligt, till
landstinget inkomma dels m'e d härav betingat
förslag till ändring av landstingsordningens
2 och 16 §§, dels med förslag till landskapslag
· om förlängning av de vid 1954 års la~dstings
val valda representanternas mandat till dess
landstingsval år 1958 förrättats och valresultatet fastställts, ifall landstinget därförinnan ej blivit upplöst och nya val t~digare
ägt rum.
Mariehamn den 16 mars 19550
~å lagutskottets vägnar@
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Eriksson
ordförande.
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sekreterare.

Närvarande i utskottet: Jan Erik Eriksson, ordförande, Nils
Dahlman, Paul Påvals, Helge Klingberg och August Johansson.

