
L a g u t s k o t t e t s betänkande N:o 7/-26 

med anledning av landstingsmannen Gustav Bondestams 

N:o 7/-26 • m.fl:s petition angående tillägg till landstingets 

arbetsordning beträffande tillvägagångssättet vid 

val av ledamöter och suppleanter i landstingets ut-

skott. 

Lagutskottet, till vilket förenämnda petition i avseende å utlåts_nde 

blivit remitterad, har denna dag behandlat densamma och därvid beslutit 

för Landstinget vördsammast framhålla följande: 

Petitionärerna anhålla, att Landstinget ville tillsätta ett särskilt 

utskott för behandliggen av denna fråga. I·anseende till det tillernade1 

från ärendenas sedvanliga behandliµg avvikande förfaringssättet synas 

petitionärerne. hava avsett synrerligen vidlyftiga och minutiösa bestämmel-

ser beträffande tillgången vid utskottsval. 

Utskottet anser emellertid olämpligt att uti arbetsordningen intaga någ-

ra vidlyftiga bestämmelser i detta avseende. De stadganden, som av detta 

landsting kunna anses lämpliga, kunna måhända icke tillfredställa ett sena-

- ~ 
re landsting. Tillkomsten av själva petitionen, vari det vid(tidige.re 

tinget praktiserade valsättet klandras, giver Utskottet fullt skäl för 

dessa farhågor. I fall dessa besanna sig kommer en upprepad ändring av 

landstingets arbetsordning att bliva följden. Då detta 8.lls icke är önsk--

värt avstyrker Utskottet införande i arbetsordningen av detaljerade bestäm-

melser beträffande tillvägagångssättet vid valen. 
-------

Då Landstinget emellertid självt bör äga rätt att bestämma angående 
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valsättet och på det att frånvaron:av uttryckligt stadgande härom 

må kunna tolkas så
1
att Landstinget skulle sakna denna rätt, 

tet emellertid sådant tillägg i landstingets arbetsordning, att detta 

ligt och klart framgår, samtidigt som vidare ändringar kan undvikas. 

skottet får därför vördsammast hemställa, 

att Landstinget ville antaga nedanstående 

förändrade lydelse av § 5 i landstingets 

ning: 

§ 5. 

Valet.av ledamöter till landstingets utskott 

verkställes med ~lui;;na sedl,ar, på sätt landstinget 

vid början av verjelssgtirnä-1.andsting l'l.är'mare:>:'best'' 

Mariehamn, den 22 februari -1926. 

,På Lagutskottets vägnar~ 


