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LAGUTSKOTTETS betänkande m 9/1965 över land~ 

m 9/1965 .. skapsstyrelsens framställning till Ålands lands* 

ting med förslag till landskapslag angäende änd

ring av landstingsordningen för landskapet Åland. 

(m 15/1965). 

-

Förenämnda framställning, varöver landstinget inbegä~-t lagutskottets 

utlåtande, ha:r utskottet behandlat och fär för landstinget vördsammast 

framhålla följande: 

I sitt betänRan(le m 3/1965 i anledning av landskapsstyrelsens för

slag till antagande av landskapslag om landstingsval och kommunalval 

har utskottet omfattat en mandattid om fyra år för såväl landstingsman 

som kommuns fullmäktig i stället för nu gällande tre års mandattid. Ut

skottets ställningstagande till förslaget innebär för landstingsvalets 

viidkommande 1 att § 2 i d.en nu gällande landstingsordningen bör bringas 

i överensstämmelse med ändringen av vallagen~ Därvid kunde man förfara 

så/ att den av 1andskapsstyrelsen föreslagna ändrade lydelsen av § 2 

mom .. 1 godkännes, eller att stadgandet gives en smidigare avfattning~ 

som, ifall vallagen framdeles i detta avseende skulle ändras, icke sam

tidigt päkallar en ändring av landstingsordningen. Då förslaget till ny 

vallag berör såväl landstingsval som kommunalval, synes det senare al

ternativet vara att föredraga såväl vad landstingsordningen som kommu

nalförval tningslagen beträffar. 

Utskottet har i sak omfattat landskapsstyrelsens förslag , men ändrat 

ordalydelsen av momentet så, . att den korresponderar med den föreslagna 

nya ordalydelsen av motsvarande stadgande i kommunalförvaltningslagen 

för landskommunerna och det redan gällande stadgandet i kommunalförvalt

ningslagen i Mariehamn. Mandattiden kommer sålunda att regleras endast 

av vallagen, medan landstingsordningen och kommunalf örvaltning slagarna 

smidigt följa vallagens stadgande. 

Jämväl ifråga om förlängning av landstingets ordinarie sessionstid 

frän 50 dagar till 60 dagar har utskottet omfattat landskapsstyrelsens 

förslag, liksom ock förslaget att landstingsmans uppdrag skall begynna 

den 1 november det är valet förrättas. 

Hänvisande till ovansagda f öreslär utskottet därför, 

att landstinget ville godkänna lagförslaget, 

dock sålunda att 2 § mom. 1 erhåller följande ly

delse: 

2 §. 
_Mom. 1. Landstingsman och ersättare för honom väljes på sätt och 

för tid, som särskilt stadgas. 
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Mariehamn den 25 mars 1965 . 

På l~tskoQ;;~ 

Erik Eriksson 
ordförande. 
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c. ~~~d- ~ .7. . Axfa schinoff 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet: Jan Grik Eriksson , ordförande, P.liel Persson , 
Gustaf Jansson, Annemi Dahlblom och Nils Dahlman ~ 
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