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LAGUTSKOTTETS betänkande nr 8/1970-71
med anledning av landstingsmannen Olof M.
Mot.nr.3/1979-71.
Jansson m. fl: s lagmotion angående komplettering av 7 § och ändring av 43 § 1 mom.
i landstingsordningen för landskapet Ålend
av den 14 mars 1951.
Med anledning av ovannämnda lagmotion, varöver Landstinget inbegärt
utskottets utlåtande, får utskottet vördsamt anföra följande:
Frågan om en ledamot av landstinget samtidigt skall få vara ledamot
av landskapsstyrelsen är föremål för behandling i den kommitte 9 som
för närvarande bereder vissa ändringar i landstingsordningen. Ehuru
kommitten ännu icke tagit slutlig. ställning till denna fråga, är kommitten böjd för att sådant dubbelt :i.nedlemskap icke skulle tillåtas.
Skulle landstingsman bli vald till medlem i landskapsstyrelsen, borde
han därför frånträda sitt landst:Lngsmannauppdrag och hans ersättare inträda i hans ställe för den tid han är medlem i landskapsstyrelsen.
Motionärernas uppfattning över-ensstämmer med kommittens men går
såtillvida utöver kommittens nuvarrn1de ståndpunkt, att också ersättare
i landskapsstyrelsen skulle vara skyldig att frånträda lc::indstingsmanm1uppdraget. Utskottet har omfattat motionen på de grunder som anföras i ·
motiveringen. Ehuru kommitten räknar med att kunna slutföra sitt uppdrag
så tidigt, att förslaget om ändring av landstingsordningen skulle kunna
föreläggas Landstingets vintersession? har utskottet ansett att denna
ändring borde genomföras redan nu. Därigenom blir det möjligt att redan
inför förberedelserna för 1971 års landstingsval beakta lagändringen~
som givetvis likväl har sin största betydelse inför valet av landskapsstyrelse för perioden 1972-1973.
En minoritet inom utskottet (två medlemmar) ansåg att Landstinget
icke borde föregripa den utredning~ som lagberedningskommitten utför~
och som måhända kan medföra ett i viss mån avvikande ställningstagande.
Enligt minoritetens åsikt hade det 8l{tuella förslaget kunnat upptagas
till behandling under vintersessionen 1971 ~ i samband med övriga ändringar i landstingsordningen eller fristående från dem på grund av en
då ingiven lagmotion~ varför minor]_ teten endast velat omfatta en hemställningskläm om en framställning om lagändring i denna fråga.
På grund av det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå,
att Landstinget måtte antaga nedanstående
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angående ändring av landstingsordningen för landskapet Åland.
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-2I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 43 § 1 mom. lands-
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•

tingsordningen för landskapet Åland den 14 mars 1951 (14/51) samt fo gas
vid 7 § ett nytt 2 mom. såsom följer:
7 §.

•

Annan medlem av landskapsstyrelsen samt ersättare i landskaps styrelsen slrnJ_l för den tid detta uppdrag varar frånträda sitt landstingsmannauppdrag. Utsedd ersättare skall för samma tid inträda i l andstinget
i hans ställe.

43 §.
Landshövdingen och lantrådet äga rätt a tt övervara landstingets plen a och del taga i överläggningarna, men icke i beslut en. Lag sa.rnma v 2re
beträffande ledamot i landskapsstyrelsen. Vill någon av de ovan nämnda
yttra sig, gives honom ordet framom andra.

Denna lag träder i kraft den 1

1972.

Mariehamn, den 17
vägnar:
(

Il
Närvarande i utskottet: ordf'öranden Dahlman, viceordföranden Persson
samt ledamö terna Curt Carlsson, Sundblom och Östling.

