
15. 

Landstingsmannen Herman Mattssons motion (NQ l/1950) om anta-

gande av ny landstinssordning. 
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Till Ålands Landsting. 

Sedan år 1936 initiativ väckts i landstinget om en översyn och 

i många- delar omarb~tning av landstingsordningen, erkändes behovet 

av en ·sår'lan 'åtgärd i alla vederbörande instanser och erhöll land-
- ~· . --

skapsnämnden i uppdrag att utarbeta och förelägga Landstinget för

slag i saken. Att ärendet ~dergick en grundlig prövning och be

redning såväl. inom lana s:kapsnämnden som i Landstinget torde be ly13as 

därav att aet räckte omkring 6 år förrän det var slu~behandlat och 

kunde i början av år 1943 överlämnas till presidentens fastställel-

se. I skrivelse av den: 2 @Pil. 19~3 till land skapsnärlmden meddelar 

presiQ.enten emellertid .a.tt land@tingsbeslutet f,år förfalla, enär 

beträffande valbarhet till medlem av Landstinget rät~en härför ut

sträckts utöver va/! förhållanr'let yar i riket ifråga om val till - "~-. ,. . . -

riksdagen, oqh Lanr'lstinget s §lunna överskriflit sin lagstiftnings-~ 

befogenhet. 

Med denna utgång av saken hade. behovet av en ny landstingsora

ning, som på ett bättre sätt än .den år 1923 tillkomna skulle till

godose ae .aemokratiska principerna och c'let praktiska landstings-
, . I J 

arbetets behov, ingalunda avlägsnats, men hade då J;'evisionen av 

1 självstyrelselagen kommit upp på dagordningen, och då man förutsåg 



att i den reviderade självstyrelse lagen kunde komma att ingå s 

ganden som skulle ha direkt återverkan på landstingsordningen, 

sågs ~ämpligast att låta med vidare åtgärder i saken tillsvida 

bero 

Eniellertia har den beramade självstyrelselagsrevisionen 

inte slutförts och av alla tecken att nöma blir åtgärnen än 

länge ett tacksamt tema att tala om vir: solenna tillfällen, 

'· tidpunkten för dens slutliga genomförande kan man inte förutsp 

Under så.dant förhållande anser jag det påkallat att återupptag 

landstingsordningens omarbetning på dagordningen, isynnerhet so 

van även sagts om självstyrelselagens återverkan på lanastings

ordningen, detta kan bliva fallet beträffande en enda paragraf, 

där rätten att de 1 taga i landstingsmannaval regleras, 

ta.lJ senare kan änaras eller nu ges en sådan utformning att den 

skulle ansluta sig till den reviderade självsty1"'elselagen, och v'· 

till jag senare skall återkomma, f örefinrie s intet hinder för 

kommande av landstingsordning. 

Landstingsbeslutet av år 1942 blfogas detta initiativ 

av Landstinget kunna till övervägande del antagas. Likväl bibeh()l 

Landstinget nen !'ema.rkabla bestämmelsen· i förslagets 2 § att landa 

tingsmannauppf!rag skulle fortgå efter nyva 1, vilket ju ur alla syn 

pwikter måste anses efterblivet och principvidrigt, varför i lag

utskottets betänkande NQ 10/1941 ingående ~ 2 bör godkännas. 

Landstingsbeslutets 4 ~ kommer att i viss mki kollidera med 3 f 
i regeringens proposition till riksdagen a.ngknae självstyrelselag 

för Åland av år 1948. I lanästingsbe slutet fastslås kategoriskt 

att endast den som under en oavbruten tid av fe.m fu. haft laga bo 

och hemvist på Åland o.s.v. ägde rätt att deltaga i landstingsmanna 

val, men då i regerings.Propositionen: ingår förslag att landskaps-
\ 

nämnden skulle ges befogenhet att bevilja åländsk hembygdsrätt uta 

V 

I 
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beaktande av nämnda tidsintervall, borde 4 ~ l mom. kunna komplette- I 

r I' 
:1 

I' 
. I 

Om elen detalj som föranled.de presidenten att linderkänna landstings! 

r~s med ett stadgande härom.-

beslute.t behöver icke ordas; enär landstinget endast hade gått a en 11 

politlska utvecklingen i förväg.o~h s~_rlant hinner för valbarhet till~ 
riksdagsman som presirenten hänvisar till icke ·1ängre'·förefinnes. ·I( 

- 7 ~ lanastingsbeslutet utesluter fortfarande mEidlem och suppleiln~ \
1 

i lan~skapsnämnden från medlemskap av landstinget, v:tike t icke illust~'I 
I . . I 

rerar objektiv vilja att tillföra Landstinget all tillgänglig sak• :I 
, .. .. ~ 

kunskap. Fortfarande hävdar . jag att om medlem av lana skap~nämnden vor e
1 

valbar till ledamot av Lan(lstinget, liksom medlem av statsrådet kan 

välj as till riksdagsman, detta vore till enbart nytta i'ör sj älvsty

.re lsens ge,nomförande • 

Att Landstinget skulle inom 30 dagar hinna ägna de frågor som 

föreläggas detsamma den allsidiga prövning som vore påkallad, har åt

minstone de· senaste åren visa.t sig ogörligt, och om även villigt 

skall erkännas att det icke hänt att någon av landskapets landshöv

dingar skulle gjort svårigheter då ansökan om .förlängning av Lands

tingets arbetstir gjorts, skall net även·. av talmanskonferensens med- .. 
' ~ 

lemmar måst,a.. medges, att r'l å fråga varit. om sår'! an anhållan, ärendenas 

formella behandling, icke deras sakliga beredning; kanske av missrik

tad blygsamhet varit utslagsgivande för dagarnas antal. Skulle man 
-· --

vidare beakta upp.fattningen år .1923 såväl bland självstyrelsemyndig

heterna. som statsmakten, om landstingets arbetsuppgifter och det om-
- - -· 

.fång de å dato har,· b,ehövde de 30 dagarna· många gånger om förhöj as. 
) 

Likväl anser jag att en förhöjning från 30 till 50 dagar i året skulle 

ge möjlighet för landstinget att ägna-ärendena nödvändig prövning. 

16 § bör förty ändras i sådant, avseende. 

På grund av ovanstående får jag således vördsammast föreslå 
I 

att närslutna landstingsbeslut innehållande .ftsr• 
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·slag .till landstingsordning för landskapet 

måtte ~v Landstinget godkännas dock sl, att 

(le paragrafer erhåller nenan antecknade lyd 

§ 2 .• 

Landstingsman.naval förrättas vart tredje år i hela land ska 

Landstingsmans uppdrag vidtager, så snart han :torklaräts va 

'och fortfar intill 1 dess nästa val förrättats. 

Har lanastinget blivit upplöst och nya val förrättats, 

i 2 -momentet är sagt •. 

.Berättigad at;t deltaga i la.ndstingsmannaval är envar 

borgare, som före valåret fyllt tjugoett fuo och und~r en oavbr 

tia. av fem år haft laga bo och hemvist på !land, eller vad här 

lagen om självstyrelse för Åland annorlunda kan varda stadgat, 

den första januari det år valet äger rum är mantalsskriven ,i n 

kommun inom landskapet Åland. (fortsättningen 

tet). , 

§ 7 •. 

Landshövdingen, lantrådet och lantrådets ställför.eträdare 

tjänsteman vid länsstyrelsen och landskapsnänmden må ·icke vara 

tingsman. 

Lana stinget s ammankommer årligen aen 15 november o'ch 

samt jämväl på annan tid, om landstinget därom b esluter eller 

presidium anser sammankallande nödigt. 

Landstinget är samlat under högst f'emtio. dagar, utan ~så är, a 

landshövdingen på landstingets framställning förlängt tiden för 

. }.;r nu nämnd eller eljest i denna lag för visst fall bestämd d 

lielgdag, gälle första he lgf'ria dag däref'ter::;såsom för sådal\t fall 
· 'gad. 

Mariehamn den 17 februari 1950. 



L a n a s t i n g s o r d n i n g 
för landskapet Åland; 

Kap. I. - ~ 

];11,männa grunrie.r •. 

~ 1. 
Ålanns landsting representerar Ålands befolkning och bestl':ir av trettio 

lana.stingsmän. 

~· .2. 

Land stingsmannaval förrättas vart tredje år samtidigt i hela landskapet" 

Land stingsmans uppdrag vidtager den l j anuarj. året efter det; unde1• 

vilket valet fferkställts, samt fortfar under tre år. 
Har landstinget blivit upplöst och nya val förrättats, skola, såframt 

ej ny upplösning av landstinget ägt rum, landstingsmännens uppdrag gälla 

för det år, under vilket valet verkställts., samt undeJ:i därpå följande tre 

år. 

§ 3. 

lianristingsmännen utses genom omerielbara, propo1"tionello. och hemliga 

valJ för sådana val skall landskapet Åland bilda en valkrets. 

Vid dessa val hava alla valberättigade likar östrätt-. 

Ej må valrätt genom ombud utövas:. 

Närmare bestämme'lsel:' om tiden och sättet för valen meddelas i särskild 
val lag. i 

~ 4. 
Berättigad att deltaga i landstingsmannaval är eng:ar finsk medborgare 1 

. som före valåret fyllt tjugoett år och under en oavbruten tid av fem år 

haft laga bo och hemvist på Åland samt den första januari det år valet 
äger rum är mantalsskriven i någon kommun inom landskapet .Åland. 

Valrätt tillkommer dock ej: 

1) den, som står under förmynaerskap; 

2) den, som i kommunalhem eller annorledes året om åtnjuter full fat

tigvård; 

3) den, som för lösdriveri dömts till allrnänt arbete, ända till ut- ,. 
gången av det tredje året från det, då han från-arbetsanstalten frigavs; . 

4) den, som dömts för lustig vnlrätt eller menborgel"li~t f5rtroenae 

eller förklarats ovärdig att nyttjas i lanr'lets tjänst ellel" att föra an

nans talan,, vare sig domen är slutlig eller icke; 

5) den, som övertygats att hava vid landstingsmannaval köpt eller sålt 

röst eller gjort försök därtill, eller på flere än ett ställa avgivit sin 

röst, eller genom våld eller hot stört valfriheten, änaa till utgången a'V. 
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det sjätte kalenderåret efter det, då slutlig dom i saken gavs. 

~ 5 • ... 
Valbar till landstingsman är envar_, som är v a~berättigad • 

§ 6. 

Förverkar till lanr'lsitingsman va1A person sin valbarhet, upphör hans 

land stingsmannauppr'lrag. . . . 
~ 7. 

Landshövdingen, lantrådet 1 lantrådets ställföretl"äda:re, medlem och 
' . .: 

suppleant i landskapsnämnden samt tjänsteman vid länsst~e lsen och land.;., 
·. . . .' ~ . ·' 

skapsnämnden må icke vara lanastingsm,an. Kallas eller utses landstingsman, 
till dessa~ämbeten eller befattningar~ upphör hans lanr'lstingsmannauppdrag. 

nock må menlem och suppleant i lanr"lskapsnämnf!en, som invalts 1 lannstin

ge t 1 om han så önskar, erhålla befrielse från sin r"örstnämnda befattning 

för att handhava landstingsmannauppdraget. 

~ s, 
Ej må den, som förklarats vald till landstingsman, befrias från detta . . 

uppdrag, där han ej förmår visa laga förfall eller arinat skäl, som av 
! . • I 

landstinget godkännes. 

~ 9. . '. 

Avlider landstingsman eller förlorar han sin valbarhet eller avgår han 

på grund a.v laga ~ller av. landstinget _godkänt. skäl e i ler förklaras hava 

förverkat sitt uppd~a.g, inträder ersättar~ i hans ställe. 

Beträffande den orartin~ 1 i v:t lken e !'sättare i~kallas 1 !. stadgas i va.l-
lagen. 

§ 10. 
:J[,andstingFlman är pli~tig att i utövningen av sitt uppdrag så handla, 

som rätt och sanning. bjuda. Han är därvid skyldig att iakttaga lag och är 

icke bunden av några andra föresk~ifter, 

~ ?-l~ 
Ej må l~nnstingsman förväg~as att inställa sig vid landsting och sitt 

värv utöva. 

~ 12. 
Häktas landstingsman under ,påg åenae landsting, skall därom genast an

mälas hos. landstingets talman, 

§ 13. 
I ' 

Landstingsman åtnjuter av landskapliimedel ai-•vode och därutöver ersätt-
ning för ~esa till och från landsting. 

Landstingsmans arvode samt ersättningen för resekostnader be~tämmas 
. I . 

av landstinget .. 

Landstinget fa.stställer också det arvode,, som vid avbrott i landstinget a 
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IHl!Mle.1.l"l~Pti.d~:n och ef'te1., dess avslutanr.1e må tl:llkormna inedledmnarna i särskilda 

utskott. 
§ 14. 

Infinner sig lanastingsman icke i rätt tid till lanosting eller uteblir 

han utan landstingets tillstånd från sanunanträde och har han icke haft 

förfall, som av lanclstinge t godkäni:;i.e s 6 kan landstinget döma honom ti 11 

förlust av lancl stingsmannaarvode eller de 1 därav• Landstingsman,, som icke 

låtit sig härav rätta, kan av lannstinget förklaras hava förverkat sitt 

uppdrag, 

Unaergfui lanfletingsm~m frihetsstraff / gånge Aärun1'1er sitt lanAstingsw 

mannaarvode förlustig, 

Kap•. II. 

Lan.f!.0 . .'bi~ets. ,böi'"'j apJ...,:_upplösning_ _och a_vslutni~g. 

~ 15. 

'Lann stinget s amm8.ntriiaer :i. Mariehanm e I.ler, o är särskilda omständig~ 

heter s~rtant påkalla, å annan ort inom lanf!skapet, som av lantrå::let be

stämmes. 

~ 16. 
Landstinget sammankommer årligen den 15 februari och 15 november samt 

jämväl å annan tid, om landstinget därom.b esluter eller dess presidium 

anser nödigt att sammankalla lanöstinget. 

Landstinget är samlat unde:r sammanlagt högst ·brettio dagar, utan så är, 

att landshövdingen på landstingets framställning förlängt tiden för mötet. 

Är nu nämnd eller eljest i denna lag för visst fall bestämd dag helg

dagJ gälle första helgfria dag därefter såsom för såd2nt fall stadgad. 

~ 17. 

Har landsting upp1<5sts, ,..skall lm:iri st:tnget- efter n~alen sammankonuna 

t;ill lagtima möte å :första A nP-;en t r1en kr:\lenAermånqrl, som begynner näst 

efter nittio r:lagar från upplösningen •. 

~ 18. 

Av landshövdlngen beror att, samnmnkalla urtima landsting samt att be

stämma när det iikall åt skilj as. 

Ej må urtima landsting utsätt8.s att börja tir'ligazte än å femtonde dagen 

efter kallelsen~ utfä.:r,Agnde 1 ej heller fortgå längre ,än till och mea sista 

helgfria r'lng för!J3 r'len, öå lngtims. landsting viötHge!l. 

Vid urtima lar;idsting må endast förekomn1a ärende / som föranlett lands

. tingets samrnankal1ande 1 så ock vad med dylikt ärends stfu~ i oskiljaktigt 

·.aamma.nhang. 

§ 19. 

Kallelse till ur•tima landsting offentliggöres i s'f~an uti· landskapet 
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utkemmanöe tidning, vari allmänna; lana.stinget rörande beslut och förfo

gannen böra kungöras. 

Har landstinget uppläts och föro1"'dnanae om nya val utfärdats 1 skall 

sådant kungöras i den ordning, som i ~ 65 säges, samt därjämte meddelas 

aen myndighet och de nämnder, å vilka ,valens f öranstaltande ankommer.· 

~ 20. 
Dagen näst före den, å vilken landstinget skall efter val första gån-

gen sammankomma, böra samtliga lanastingsmän klockan tolv förete sina 
' ''\ 

fullmakter för den e lle r dem 1 som lanö shövdingen förordnat att granska 
' fullmakterna. Vid granskning av fullmakt bör under sökas, huruvida den är 

utfärdad av behörig myndighet och i föreskriven form •. 
Alfabetisk förteckning över de behörigen befullmäktigade landstings

männen skall senast klockan tio följ anoe c1 ag-- til1hanc1ahållas landstinget. 

Lana stingsman, som lnfinner sir;; efter lanA stinr:i:e t.s bör j en, äger aär 

intaga säte, seaan han för talmannen uppvisat gonkiinA fullmakt. 

~ 21. 

Har lanastingsmans fullmakt icke blivit godkänd 1 äger landstinget rätt 

att pröva, huruvida han likväl på grund, av densamma. må intaga säte i 

landstinget. 

Göres unfler lann stinget på grund- av denn8. lana skapslag anmärkning mot 

lanri sting;smans behörighet, ankomme ae ss prövanfle å land stinget 1 såframt 

icke samma anmärkning genom besvär över valet redan dragits eiler ännu 

kan dragas under vederbörlig myndighets avgörande. 

I övrigt må fråga om giltigheten av ~andstingsmannaval icke via lanasw 

ting upptagas, utom då arunärkning göres därom, att beträffande valet mller 
därtill hörande åtgärder uppenbart brottsligt förfar ande förekommit eller 

att otvivelaktigt misstag vid fa.stställandet av valets utgång ägt rum .• I 

sådant fall äge landstinget,, dä:r det:; tillilca är tydligt, att brottet eller 

misstaget kunnat utöva inverkan på utgången av valet 1 och ändring ej vidare 

kan i besvärsväg vinnas, vidtaga åtgärd till sådan rättelse, som är fören

lig med bestämmelserna i v allagen. 

Den, vars lannsting.smannarätt .är. satt i fr8ga,, bibehålle·r emellertid 

sitt upporag sås om 1ahr1 stingsman, :tnti 11 A ess hrm förklarnt s härti 11 obe

hörig. 

~· 22_. 

Den dag, å vilken landstinget efter val första gången sammankommer·, 

skola landstingsmännen klockan elva :sammankomma till plenum, som vidtager 

med uppr'OP efter den i ~ 20 nämnda f örteokning~ Vid a.e.ttä plenum,, vid 

vilket orrtet föres av aen landstingsmsn,, som är till åren äldst, väljer 

lanA.stinget skilt för sig talman och två vicetn;Lmän, vilkas uppdrag gälla 
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rer aen tia, som i ~ ~ av nenna lannskapsla~ finnes stangar1 för lanas

tingsmannauppäraget. 

Därefter avgiv~ talmannen och vicetalmännen inför det församlade lanas .... 

tinget, var efter annan, denna högtidliga försäkrans 

"Jag N.N. försäkrar, att j1.?-g vill i utövningen·av talmansbetattningen 

efter all min förmåga· upprätthålla aen såväl rikets regering· som Finlanas 

riksrlag och-lanni:ika.pet Åland. i enlighet med grunalaga.rna tillkommande rätt". 

Mer19elanrie om valets utgång skall oföra:röjligen tillställas landshöv

dingen. 
Avlider talman eller vicetalman under lanastingets förlopp eller avgår 

han från sin, befattning, skall ny talman eller vicetalman väljas. 

·~ 23. 
Landshövdingen eller den, som rep'q.blikens pre s:l.dent därtil.l förordnat,, 

tillkännagiver tiden för l~ndstingets öppnande, som skall äga rum samma 

dag landstinget sanunankommit, A utsatt tid skola landstingets medlemmar, 

efter det gudstjänst förrätt.a~s, sammankomma i sessionssalen, där lands~ 

tinget förklaras öppnat, 

Vid landstingets avslutande skall.motsvarande förfarande iakttagas. 

·..... '.Kap • II! • -
Om ärennenas up.pte.~an~e viA lanristinge~. 

§ 24. 
Huru presidentens framställningar och meddelanden skola öveJ:'lämnas 

till landstinget 1 däJ:tom stadgas i lagen om själv styrelse för Åland• 

~ 25. 
Landshövdingen' och lantrådet samt landskapsnämnden äro berättigade att 

överlämna-framställning till landstinget antingen vid dess öppnande eller 

senare unner pågåenrie lannsting. 

Då skäl därtill anses föreligga, kan dylik framställning åter§agas. 

~ 26. 

Den berättelse,, som lantrådet. er:i.ligt. land skapslagen anglie nde ordnandet 

av Ålands landskapsförvaltning årligen äger till landstinget avgiva, skall 
av landstinget upptagas till behanaling å tid 1 som av landstinget bestäm~ 

mes .. 

~ 27. 
Landstingsman äger rätt att till"la.ndstinget overlämna motion i den 

ordning ~. 28 stadgar. Motion skall innefatta antingen i 
l) lagmotion, inne~ållande 1 lagform avfattat förslag om s tiftand~, av 

ny landskap~lag eller om änflring, förklaring eller upphävanl'le av gällande 
·lands kaps lag S. 
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2) finansmotion, innehållande förslag om upptagande av ans lag i land

eka.pets inkomst- och utgiftsstat samt i budgeten för vederlagsmedlen och 

landskapets övriga enskilda inkomster och utgifter; eller 

3) hemställningsmotion, innehållande förslag att lands-tinget met te hos 

X'iksdagen, landska.psnämnden eller talma.nskonferensen hemst~lla om vidta

gande av åtgärd-i ärenae, som hör till /lessas befogenhet. 

Angående lanastingets rätt att överlämna initiativ att föreläggas 

Finlands riksdag gäller, vad i la.gen om själv styrelse för .Åland är st ad ... 

gat• 

~ 28. 
I~ 27 omförmälda motioner skola, skriftligen avfatta.de, överlämnas 

till sekreteraren senast å femte dagen före klockan tolv efter la.nastin ... 

gets öppnanöe. Senare vare landstingsman icke berättigad att väcka motion, 

såframt icke s årian tiirekt föranleöes av n~got av landstinget redan fattat 

beslut eller till landstinget överlämnad framställning eller återtagande 

av sådan eller ·ock av annan under landstinget inträffad händelse. :Likväl· 

må härvid motion icke väckas senare än klockan aderton. dagen efter den, 

då motionären bör anses hava om händelsen fått kännedom. 

I motionen böra jämväl angivas de skäl, på vilka förslaget grundas. 

Ej må ärenden av olika beskaffenhet i en skrift sammanföras. 

~ 29. 

Har handläggningen av ärende vid lagtima landsting icke hunnit slut

föras, fortsättes dess behandling vid följande lagtima landsting, såframt 

la.ndstingsmanna.val ej mellankommit., ; 

Kap. IV, 

Om ärenrienas berenning. 

§ 30. 

:Vid varje lagtima landsting skola senast å andra dagen efter dess 

öppnande tillsättas ett lagutskott, ett finansutskott samt ett kultur

utskott, vart och ett bestående av fem medlemmar, ävensom ett justerings

utskott med tre medlemmar. För sådan behandling av ärenden, som omförmäles 

~ § 47, skall lannstinget senast å tredje aagen tillsätta landstingets 

stora utskott, i vilket skall inväljas tio medlemmar, 

Land$tinget äger ock, när behov därav yppas, tillsätta ytterligare ut

skott / ett vart bestående av tre medlemmar• 

För varje utskott tillsättes minst två ersättare. 

Av urtima landsting tillsättas de utskott,.vilka för beredningen a.v de 

i landstinget förekommande ärendena erfordras. 

Valen till alla utskott äro proportionella, där två eller flere perso~ 

ner skola väljas. Närmare bestämmelser om v alsättet utfärdas a.v landstinget, 
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~ 31. 
Lagutskottet skall bereda och avgiva betänkande i anledning av lant

rådets ·berättelse samt de till detsamma överläm.naa.e förslag angående 
stiftande, ändring, förklaring eller upphävande av landskapslag ävensom 

övriga till netsamma hänskjutna frågor. 

Lagutskottet åligger jämväl att skilja mellan landstinget och dess 

. talman, då. talmannen vägrat upptaga väckt fråga eller framställa propo

sition eller då landstinget annor•ledes icke åtnöjts med talmannens för

farande• 

~ 32. 

Finansutskottet ska 11 granska lanri skapsnämnriens tlll lann stinget av

lämnade förslag till inkomst- och utgiftsstat för landskapet och revisions 
' -

berättelsen samt härom avgiva betänkanden ävensom i övrigt avgiva utlå

tanden och betänkanden i till dess be~andling hänskjutna frågor av finan

siell och ekonomisk innebära. 

~ 33. 

Kulturutskottet skall avgiva utlåtannen till finansutskottet öve:r land..,. 

skapsnämnoens förslag till budget för veaerlagsmedlen samt i övrigt.avgiva 

betänkanden i till detsamma hänskjutna frågor av kulturell innebörd. 

~ 34. 

Ä justeringsutskottet ankomm~r att övervaka, att landstingets expedi

tioner överensstämma med dess beslut., 

§ 35. 

Utskott skall på kallelse av aess äldste medlem sammankomma sena.st da""" 

gen efter det utskottet tillsatts för att under dennes ordförandeskap inom 

sig välja ordförana.,e och viceordförande, 

Vid förfall för utskottsmedlem träde ersättare i hans ställe• 

Utskotten äga., vart för-sig, .antaga sekreterare, 

.Betänkanden och utlåtanr'len unrierskri vas av ornförr:tnAen och sekreteraren. 

Uteblir utskottsmealem utan förfall eller· särskilt till st ån~ från ut .... 

skottets sammap.träde 1 anmäle utl?kottet's ordförande härom till landstinget 

och kan landstinget döma honom förlustig landstingsmannaarvoae ell<;ir del 

därav, såsqm i ~ 14 säges, samt, därest det sker oftare, förklara honom 

hava förverkat sitt uppdrag såsom utskottsmedlem. 

Medlem., som icke-bidragit' till utskottets beslut, är obetaget att till 

utskottets betänkanne foga sin skriftligen avfattade reservation; dock 

utan att betänkandet därigenom uppehålles. 

~ 36. 
Finner utskott sig behöva tillgång till handlingar; som hos landskaps ... 

nämnden eller densamma underlydande myndighet,, tjänsteman eller allmän 
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inrättning tillkommit, eller ock inhämta muntliga eller sla'iftliga upp
lysningar av dylika, skola de äsltade handlingar_na eller upplysningarna på 

utskottets begäran utan dröjsmål genom landskapsnämnden delgivas eller 
J 

meddelas-.-.Om de icke kunna meddelas, skall skälet härtill givas utskottet 

-tillkänna.-. 

§ 3? ·-
Talmannen, vicetalmännen samt utskottens ordför1:1.nde utgöra ·t almanskon-

ferensen. 

Ä talmanskonferensen ankommer att föreslå ändringar i landstingets ar

betsordning, att avgiva utlåtande rörande sådan ändring däri, vartill 

landstingsman tagit initiativ 1 att göra förslag om bestämmelser för val 

inom landstinget enligt proportionellt-valsä.tt, att i ö~Pigt göra nödig

befunna förslag om lanr1stingsarbetets ornnanne överhuvufl, ·att upp~öra för

slag till instruktion för landstingets tjänstemän, oä:rest sådan befinnes ' 

nödig, samt att framställa förslag om avlöning av landstingets tjänstemän • 

. ~a.P • V• 
Ärendenas behandling i plenum och stora utskottet. ---

~ 38. 

Talmannen åligger att utfärda kallelse till pl~num,, att aärvir före

dl"aga ärendena och leda bverläggninga.rna, att fra.mst äila proposition för 
besluts fattande, att vidmakthålla ordning vid sammanträdena och jämväl 

i övrigt vaka däröver, att sådant 1 som strider emot lag, icke må komma. 

under överläggning samt att avsluta p~enum. · 
Talmannen äger rätt att deltaga i val inom lana stinget 1 men ej i över ... 

läggning eller omröstning vare sig i plenum eller utskott_, ej heller före ... 

slå nå.got annat än det / som erfordras för verkställighet av landstingets 

beslut eller iakttagande av dess arbetsordning, 

Vid förfall för talmannen träder i hans ställe förste eller 1 om :för..,. 
.fall även för denne in.trätt, andre vieetalmannen. · 

l·39~ 

JLanasting-etsförhannlingar skola äga~rum på svenska språket~ Förhand

lingarna.äro offentliga, såfra.mt ej lanf!sting,et för visst fall annorlunda 
J be sluter.· 

~- 40. 

Försåvitt ej nedan annorlede.s är stadgat äge varje landstingsme.n vid 

ple~um rätt att erhålla ordet i den ordning_, .vari han sig anmält, _samt 

till prot-okollet fritt.uttala sig i alla frågor,,.··som dåhanalägga.s,.och 

om lagligheten av allt,- som irtom 1anrt stinF.Set ti11rtrager sig. Ej må någon 
- - tala,, innan ordet tilldelats :tj.onom1 och icke heller utom protokollet. 

; 
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§ 41. 
Ingen lancistingsman må tillåta sig personligen- förolämpande uttryck 

eller eljest uppträna på ett mot gon ordning striaande sätt. Sker aet och 

·låter den felande sig icke av talmannens föreställning rätta,, äger tal-

. mannen fråntaga honom ordet-. Har sådant ägt rum, må den felande för det · 

sammanträdet icke vidare yt~ra sig. Väckes förslag att den landstingsman, 

som sålunda sig förgått, därjämte må av talmannen erhålla varning eller · 
·:på viss tid,, ej överstigande fyra dagar, uteslutas från landstingets dam":" 

·manträden eller vid domstol åtalas eller om saken. bör förfalla, skall be-
• I 

slut därom av landstinget Vid nästa sammanträde fattas• 

~ 42. 
Landshövdingen och lantrådet äga rätt. att övervara landstinge.ts plena 

och deltaga i överläggningarna, men icke i besluten, Lag samma vare beträf
fande ledamot i lanask&psnämnnen~ Vill någon av de ovannämnda yttra sig, 

gives honom ordet framom an~ra. 

Vill lanastingsman till lantråaet ställa spörsmål i angelägenhet, hö
rande till hans ämbetsområde 1 avlämne det skriftligen avfattat pch av 
bestämt innehåll .till talmanne~, vilken det åligger att bringa det till 
lantrådets kännedom. Å tia, som bestämmes genom överenskommelse med tal

mannen; avgiver lantrådet muntligt eller skriftligt svar, såframt han ej 

anser sig böra avböja f~ågan~ besvarande~ varvid skälen härtill böra gi
vas lannstinget tillkänna. I sådant ärenae må icke i landstinget överlägg

ning äga rum eller beslut fattas. 
Framställning, som avser att utröna huruvida lantrådet skall anses sak

na landstingets förtroende, upptages och behandlas i den ordning, som stad• 
gas 1 landskapslagen angående ordnandet av Ålands landskapsförvaltning. 

I ärende, som personligen rör 

läggningarna, men ej i beslutets 

· . .:.. ... 

$ 43. 

någon lancstingsman, 

fattande deltaga. 

··i 44. 

må han väl i över-

Landshövdingeni) lantrådets och landskapsn.ämndens framställningar så 

öok 1 § 27 .omförmälda motioner må icke till slutlig behandling företagas, 

innan betänkande Civer nem av utskott .avgivits; 

§ 45. 

Varder ej i § 44 nämnt ärende, då det första gängen till behandling 

förekommer, genast anhälligt hänskjutet till utskott, skall det ligga på 

bordet till något ag de närmast följ ande sammanträdena, då s Man hänskjut--+ 
ning skall ske.' 

.. § 46. 

Utskottsbetänkanne skall, då öet första gången föredrages, läggas på 
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bordet. Vid nästa föredragning skall aet, evad överläggn:i.,ng ägt rum e+,ler 
· 1.cke, ånyo bordläggasi om två eller flere lanastingsmän a·et begära äv,en

som, a å ärendet tredje gfuigen föredrages, ytterligare en gång bordlaggas 1 

i händelse landstinget därom beslu~er. 
Landstinget itå.n besluta att av .. 'utskott inhämta nytt utlåt~nde även ~ 

·ärende, som skall undergå E!ndast en behandling • 

. ~. 47 • 
. Angår utskottsbetänkanö:e lagft>rslag, skall ärendet underkastå.s tre 

skilda behanfllingar-i la·nnstin.a;ets plenumi 
Vid första behanrtlingen f öreflrage s ·ut E!kottsbe tänkanAet och lämnas åt 

landstingsmänne·n tillfälle att yttra sig i fr~an. Sedan överläggningen 

förklarats avslutad, C:>verlämnas är$ndet, utan a.tt be~lut i s_~älya saken 
fattats, till stora utskot.tet, som det Eiligger att för9rda :).agftfrslaget 
med eller utan ändringar eller att avstyttka lagföpa~.ag~ts ahtagande • 

• • I <-

Vid .anara behanalingen föredrages stor~ uts.kotte~s betänkande, varvid 
lannstinget, ifall betänkanoet innehåller lagfers1ag, ingå:r i prt>~ning av 

lagförslaget samt f·atta;r beslut om var je särskild punkt däri.· Godkännes 
stora .utskottets :f'ö.rslag i a.ila d f:! lar; förklaras andra beh:andlingen av
slutaa.1; Blir stora. uts~ottets förslag i.cke oförändrat godkänt, överlätlmå.8 

lagförslaget;P 1.den lydelse det genom landstingets beslut erhållit, ånyo 
till stora utskotte·t., på v.ilket qet ankommer att ant_ingen förorda sistnämn-

. . 

da förslag e 11.er vidbliva sitt tidigare be slut. Hr,_1, stora ut skottet· om.:. 
. ,, . ' ' 

fattat landstingets beslut, .förklaras andra beh~ndlingen avslutad• 
. . 

Innehåller:betänkandet a,vl;löjande av lagför~laget, kan laria."stinget be~· 

sluta. a:tt ti·ll grund för and.*'a behandlingen lägga antingen ·stora utskot
tets betänkand.e .d9 ll.er annat .. f'ö:r:>slag 1 som tidigare legat tili grund .för 
behandlingen:. :·I: sis,tnämnaa fall ftirf,ares, på sätt ovan i 3 momentet är 

'Sagt~ 

Innehåller, betänkana~t lagf-t>rsl@.g ~ må. vifl annra behann lingen hela lag ... 

förslagets f-örkastande ej f'.öreslås. 
Meda.n· andra behandlinge:n av frågan pågår, kan landstinget infordra 

nytt utlåtande av det utskott I som först berett ärendet I eller ~V annat 
utskott. S~unma rät.tL tillkomme ock stora. utskottet• 

.... v1a· tredJe behandlingen i som äger rum tifligast å andra d age~ efter a et 
andra beha:nfllingen avslutat st föredrages ärenaet till slutligt ·avgt>rande 1 

varvid lanas.tinget kan antin~efi ofbränara t antaga lag.fC:>rslage t, s åJant det 
vid andra behandlingen godkänts, eller förkasta. a etsamma, 

~ 48, 
Vid handläggning av lagförslag angående uppbärande av, landskapsska.tt 

skola jämväl sta.dgandeha 1 § 47 lända till efterrättelse. 
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Vid urtima.lana·sting·upptaget ärenrie ske.11 vit*! samma lanösting slut-

ligen avgöras. 

. § 50. 

Av lanastingsman framställt förslagl som avser införande i landskapets 

inkomst- och utgiftsstat av nytt, i laridskapsniäimndens förslag icke uppta ... 

get anslag, må, då avgörande fattas angående itJ,komst ... och utgiftsstaten 

för landskapet, beaktas endast försåvitt aetsamma:väckts genom finansmo-

. tion, som förele~at till granskning i1finansutskottet. 

§ l&l. 
I händelse landstinget vid handläggning av finansutskottets förslag 

till inkomst- och utgiftsstat för landskapet icke godkänt betänkandet 

oförändrat, återförvisas inkomst- och utgiftsförslaget till finans

utskottet, som äger avgiva utlåtande angående de av landstinget vidtagna 
ändringarna. Föreslår finansutskottet änaringar i landstingets beslut, 

avgöre lan~stinget om godkännande eller förkastande av utskottets f örsla.g. 

·~ 52. 
Ej må i något ärende, däri överläggning äg·b rum, skridas till be slut, 

innan landstinget efter talmannens hemställan förklarat överläggningen 

avslutad. 

~ 53. 

Då. fråga föreligger t:i.11 avgöranrie, framställe talmannen:, på gruna av 

vad i saken förelupit, så avfattad proposition, att svaret 11 ja11 eller "nej" 

uttrycker landstingets beslut. 

Finnas flere förslag till beslut~ ställes ett såsom kontra.proposi tidm 

mot ett annat, intill dess~om alla sålunda röstats. De avsedda proposi

tionernas oräalyde lse och ordningsfölj a böra ve.ra av lanfl stinget godkända,, 

innan proposition till besvaranae framställes. Erinringar mot aen före

slagna ordalynelsen och ordningsföljden må göras, men ny överläggning i 
själva saken icke äga rum • 

. Ej må omröstning tillåtas därom, huruvida omröstning bör äga rum. 

Närmare bestämmelser därom, huru omröstning skall försiggå, faststäl.las 
i landstingets arbetsordning .• 

§ 54. 

Den, som i fattat beslut icke instämt, äge rätt att till protokollet 

anmäla sin skiljaktiga. mening,. Dock må sådan anmälan icke föranleda vidare 

över läggning. 

. ~ 55,. 

Talmannen må ioke vägra. att till hanaläggning upptaga väckt fråga eller 
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att framställa proposition, där han ej. finner s å.aant strida mot lag eller 

beslut, som av landstinget redan fattats. I fall av vägran btir talmannen 

anföra skälen härför, 

Nöjes landstinget icke med talmannens åtgärd, hänskjutes ärendet till 

lagutskottet, vilket bör utan dröjsmål inkomma med motiverat 7ttranae, 

huruvida sakens upptagande eller propositions framställande strider mot 

lag eller av landstinget förut,fs.tte.t beslut. Ve./l utskottet sålunda för-

. klarat linde till efterrättelse. , 

§ 56. 

Beslut må ej vid justering sakligt ändras. 

~ 57 • 
.[D.r-,r1 stingsman, som ej varit tillstädes, rJå beslut i något ärende fat

tats.., äge rätt .att därefter till protokollet anmäla, att han icke d.elta,.. 

git i beslutet, men må ej framställa. någon anmärlming mot detsammo.• 

Kap. VI. 
Om m~dde lande av ~andstingets .beslut o.ch utlåtanden• 

§ 58. 
Av landstinget antagen landskapslag överlämnas jämte skrivelse .från 

landstinget .till landshövdingen för att av denne insändas till regeringen . .; 

Le<''. samma vare beträffande utlåtanden och beslut 1 vilka utgöra svar å 

presidentens framställningar och meddelanden, ävensom av landstinget an

tagna motioner, avsedda att föreläggas riksdagen, 

~ 59. 
Uti ~ .58 omförmälda handlingar samt alla utgå.ende skrivelser uppsättas 

och expedieras av,landstingets sekreterare under uppsikt av landstingets 
justeringsutskott~ 

Ej må något beslut från lanA~tinp;et expeAieras, innan net blivit god

. känt av justeringsutskottet ~ 

De handlingar., som i ~ 58 äro nämnda oc.h alla landstingsbeslut under...; 

skrivas av talmannen och vicetalmännen, men alla övriga utgående expedi.
tioner av talmannen och sekreteraren .•... 

"~ 60. 
Utskott må, aär lanflstinget- så bEi sluter, sammankomma jämväl under av

brott i lnnAstingets sammanträden och efter dess avslutande. 

Kap • . V IJ,_t· !.· 

Särskilda s'fiadga.nden.-

~. 61. 
Presidentens framställningar och meddelanden skola alltid. såväl i ple ... 

num som i utskott i främsta rummet till behandling företagas ... 
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·~ 62. 

'·.' · . 

:Landstingets protokoll föres ander talmannens inneende .av sekreterarem. 

v:ta. början av varje session utser landstinget inom sig.tre justeringsmän 

jämte nönigt antal suppleanter a-tt justera protokollet. Därest landstin

get icke kan om dem enas, utses ae genom proportionella val. 

Landstingets beslut., som ankommer p~ lantrådet.s eller landskapsnämn

. dens åtgärd; delgivas dem genom protokållsutdrag, som på tjänstens väg-., 

nar unaerskri ve s av se kretera;ren • "'' 

~ 63. 

Landstingets kansli står under kanslikommissionens uppsikt. Till 

kanslikommissionen höra talmannen och vicetalmännen samt två landstings

män, vilka sistnämnda, därest ~andstinget icke om dem kan enas, utses 

genom proportionella·val. 

Grunderna för kansliets utgiftsstat bestämmas genom landskap slag• 

§ 64. 
Landstingets arbetsorAning, bestämme1ser anq;fienAe val lnom lanöstin..:. 

get enligt proportionellt valsätt samt instruktion för lanAstingets tjänate 
. -

män och tjänstemännens avlöning äger landstinget fastställa på förslag av 

talmanskonferensen. 

~ 65. 

:Landskapslagar och andra landstingsbeslut av allmännare betydelse samt 

förorr1ningar, som enligt lagen om självst:y-relse för Plana utfärdas för 

lanrlskape.t, skola kungöras uti en särskilr1 ~ .~lanas författningssamling 

benämnd publikation, 

§ 66. 

Samtliga kostnader för lanastinget,bestridas med landskapsmedel• 

§ 67 • 
Denna landstingsordning träder omedelbart :l kraft• Genom densamma 

·upphävas lannstingsordningen för landskapet Åland, utfärdad den 7 maj 1923~ 

dock sålunda, att till dess den i ~ 62 föreskrivna landskapslagen antagits 

och ·trätt i kraft 1 bestämmelserna i den sålunda upphävda landstingsord

ningen skola lända till efterrättelse~ 


