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LAGUTSKOTTETS betänkande N2 6/19 59 över lands

tingsmannen Jan Erik Erikssons m.fl:s lagmotion 

med förslag till tillägg till 30 § i landstings

ordningen. (m 6/1959) 
Förenämnda lagmotion, varuver landstinget inbegärt lagutskottets ut

låtande, har utskottet behandlat och får för landstinget vördsammast 

framhålla följande: 

Enligt § 61 landstingsordningen kan landstinget berättiga utskott 

att sammankomma jämväl under avbrott i landstingets sammanträden och 

efter dess avslutande. Tillstånd härtill har upprepade gånger beviljats 

för beredning av mera omfattande lagförslag eller komplicerade ärenden , 

landstingsarbetet till uppenbar fördel. Enär enligt 30 § mom. 1 

landstingets utskott skola väljas "vid varje lagtima landsting"• har 

fråga uppstått därom, huruvida utskott, som berättigats att sammankomma 

efter den lagtima sessionens avslutande för året, skall kunna samman

träda även efter kalenderårets utgång eller om dessmandat skall anses 

hava utgått med kalenderåret. 

Praktiska omständigheter tala för, att utskotts mandat skall fortlö

pa , till dess nytt utskott blivit valt. Men för att någon tveka n icke 

skall kunna uppstå, borde det utsägas uttryckligen i landstingsordnin

gen. Justeringsutskottets rätt att sammankomma, till dess det kunnat 

slutföra sina uppdrag, har aldrig ifrågasatts. Fastmer har det betrak

tats som en utskottets skyldighet att fullgöra sina åligganden även 

efter utgången av det kalenderår, för vilket det blivit valt. Märkligt 

nog innehåller landstingets arbetsordning intet uttryckligt stadgande 

härom, men den tidigare arbetsordningen (m 5/1924) föreskriver uttryck

ligen, att expeditions- och justeringsutskotten skola fortsätta med 

sin verksamhet , "till dess de av landstinget dem anförtrodda uppdragen 

slutförts".(§ 29 mom. 3) 
Med omfattande av motionen får utskottet därför vördsammast föreslå, 

att landstinget ville antaga nedanstå ende 

L a n d s k a p s 1 a g 

om ändring av landstingsordningen för landskapet Åland, utfärdad den 

14 mars 1951. 

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras § 30 i landstings

ordningen för landskapet Åland, utfärdad den 14 mars 1951 (14/1951), 
såsom följer: 

§ 30. 
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Vid vk~j~ ;agtima landsting skol~ senas~ andra dag j n efte r dess öpp-
: .- • • · , . I 

nan,de ti}lsä~ :~as ett lagµ't ~~ ·Q :tt,,. E?rt ·°tc:';·finalnsutskott samt ett lag- och 
, ·· . . .. ,._. I , .... ·· ... : . . .. .. , . , 

" ekop.p,rniµ.,ti13,k.ot~ . i- ,v,ar ;t , och ett bestå ende av . fem medlemmar , 'ävensom ett 
. . : ".·. .: ... ·.• .... ... '."' +. 

kul~ :µ,rt.:1,tskott o·ch ett justeringsutskott med tre medlemmar vardera. För 

s.åd~n behandling av ärenden, som omförmäles i § 48, skall land s~irget 
senast å tredje dagen tillsätta lan4s t inget~ sto~a ptskott t ~t ~~i~~ t 
skall inväljas tio medlemmar. .. . ,. · .;. ·· · · ·· · ·· · · ... 

•. • :· ..... .-.:; · .• • ·: · -; .. : .. 1 .. ; ... ; :.-~·: ; . .' ·r . . L .. ~\'(' ':.. .. : . . L" .. 1; .; .. :'. ~ '.. : .. . • : r .-; .... 
Landstinget äger ock , när behov därav yppas, tillsätta ytterligare 

utskott, ett vart best~~~d~ ~~ fem medlemmar . · · 

För varje ut~~ott ~~llsättes ~inst tv~ ersättare. 

Mom. 4. 'utskotts uppdrag varar, ti11 ·de-ss nytt • :v al · förrät:~ ·~:"\iJ3, dock 

ej längre . :än till v:a:lpe'ri'odens utgång. Justeringsutskottet skall , om så 

erfordras, likväl forts ä'.tta med .:sin .ve,rksamhet äve:n därefter , till dess 

de av · landstinget' detsahi.ma anförtrodda uppdrag slutförts. 

Vid urtima landsting tillsättas de utskott, vilka för beredningen 

av de i landstinget förekommande · ärendena erfordras. 

Valen till alla utskott äro proportionella, där två eller flere per

soner skola väljas . Närmare bestämmelser om valsättet utfärdas av lands

tinget. 

Mariehamn den 12 mars 1959. 
' På lagutskottets v~~: 

J rik~~ 
4 ... ~~- ·~ 
<=;/ . 'ÄXe uffschinoff 

ordförande. 

sekretera re . 

Närvarande i utskottet: Jan Erik Eriksson , ordför ande, Nils Dahlman , 

Paul Påvals , Eliel Persson och Gösta Nordman.· 


