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Stora utskottets be

tänkande N:o 14 i anledning av Land-
-skapsnärnndens ; tramatälln1ng med för-

slag till landstingsordning. Landstinget .har den 30 sistlidne november för utlåtande till Stora utskottet remitterat förenämnda framställning jämte tagutskottets betänkande N:o· 16, i anledning varav Stora utskottet får vördsamt framhålla följande: 

Vid behandlingen av föreliggande ärende har utskottet fäst sin uppmärksamhet därvid, att Lagutskottets förslag till ändring av några viktiga §§ i Landskapsnämndens förslag till landstungsordning icke bli,,it uppgjorda med beaktande av de synpunlct,er, som vid remissdebatten i Lands tinget uttalats. Därför ser sig Stora utskottet nödsakat att uppgöra nya förslag till ändring av vissa§§ innehållande viktiga och principi• ella etadganden. Emellertid har Utskottet till huvudsaklig del godkänt förslaget till landstingsordning i den lydelse, vari . Lagutskottet föreslagit det att av Landstinget antagas, dock med undantag av§§ 1, 13 rnom.l, 15 mom. l, 25 och 31 med avseende å vilka§§ Stora utskottet anse_r sig böra inkorrana med nya· förslag till ändring. 

Då erfarenheten ännu icke visat, att antalet trettio laridstingsmän vore~ för stort och förty kunde nedbringas till tjugufyra, har utskottet ·icke runnit skäl . föreligga at't minska sagda antal, vilket således bör förbliva trettio. 

§ 13 mom. 1. 

S
ig om förslaget om, att Landstingets höstsession 

utskottet förenar 
anser den 1 februari är en lämpligare 

skall vidtaga den 15 november, men 
den grund, att Landstingets motioner : cffiag 

för våntersessionens början på 
r· t n dagar efter dess öppnande~ 

inlämna~ til l riksdagen inom JOr o som böra 
bliva överstyrda till riksdagen, som samman-

må inom behörig tid hinna 

kommer den 

pet av 

l fe brue.r i • 
. . d och av Lagutskottet omfattade för· 

L . dskapsnämnden uppgJor a an 
å presidenten att på framställni . ng att det borde ankomma slaget om, . för dess möten, kan utskottet icke godkän-f örlänga. tiden 

mer a ändamålsenligt och enklare, 

av 1a.ndsti :iget 

na, ut an föreslår 
., varanäe därför, s asom 



.• 

.. 2 ... 

att de~na detalj Skulle 
anrörtros Landshövdingen, § 15 mom. 1 • . 076 

'Likaså föreslår Utskottet att 
bestämmandet av tiden för urtima landstingssammanträde skulle , llero av Landshövdingen, och alltså dlcke 

av Presidenten, på sätt föreslaget blivit. 
§ 25. 

Beträffande förslaget till ~ndring av denna§ avviker utskottets 
mening från Lagutskottets för det första däruti, att Finansutskottet 
bör i likhet med Lagutskottet omfatta fem ledamöter, Emellertid anser 
Utskottet, att int~+. hinder mWi.er !'ör en sammanslagning av Finans- och 
Ekonomieutskotten, e~~Ja~ anparten av den arbetsbörda, som ankommer å 
de_ssa .utskott, icke er så stor, att ej sc.gda utskott skola llunna sam
manslås till ett, omfattande fem medlemmar. Men däremot är det enligt 
Utskottets mening principvidr~gt att i lag ·bestämma, det Lagutskottets 
medlemmar skola ingå i Stora utskottet såsom självskrivna ledamöter. 
Då det såsom motiv för tillkomsten av sistnämnda förslag framhållits, 
att behandlingen av ett ärende i Stora utskottet bleve grundligare och 
i övrigt lända saken ti:l fromma, om Lagu.tsko~tet, som till först va
rit tvunget att föi•djupa sig i frågan, jämväl skulle deltaga i ärendets 

·behandling uti Stora utskottet. Trots detta motiv har Utskottet ansett a/ det vara med rättvisa och billighet men överensstämmande att fritt ö-
verlämna åt Landstinget att bestämma, huruvida detsamma finner det vara 
med sin fördel föreniigt att invälja Lagutskottets medlemmar i Stora 
utskottet eller ej. 

§ 31. 

För att förekomma förhastade beslut i lagstiftningsfråga har Ut-
skottet insett nödigt föreslå, att äre~de s:>m angår lagstiftningsfråga, 
skall, i enlighet med de för riksdagen i § 57 av lantl.dagsordningen gäl• 
lande föreskrifter, bliva föremål för tre skilda behandlingar i Lands-
ti.ngets plenum. 

I fall stora utskottets här ovan gjorda förstag till ändring av 
nämnda§§ 1, 13, mom. 1, 15 mom! 1, 25 och 31 vunne Landstingets beak
tande och godkännande, skulle dessa ävensom§ 27 erhålla följande ly-

delse: 

§ 1. 

Landskapet Ålands landsting representerar landskapets befolkning 



I • 

ocn består av t 
· . l"ett10 

§ 13 mom. 1. landstings~~ 
••11Cln 1 

Landstinget 
.. sanuna,nkonuner 

cch ar samlat und ål:'ligen 
er- sanun 

Oi7 

Landshövdingen å atllagt 
. . P Lands t in 

§ 15 mom. 1 • gets 

den l februar· i h 
oc den 15 novembe: högst tret 

tio dagar, utan så är att 
fr 8.Ins t .. 11 

Av Landshövdingen 
a ning förlängt tiden för mötet. 

be:r-or- t 
sammanträde Och nä a t bestämma 

r det Skall åtsk11. 
Jas, § 25. 

tiden r--
or tmtima landstings-

För beredning u.,r .. 
arendena skall 

ter dess öppnande tillJätta Landstin t 

utskott, vartdera b 
estående 

expeditionsutskott med t~e 

För Sådan behandling 

ge senast andra dagen ef-
ett lagutskott Och ett 

finans- och ekonomie • 
av fem rnedle?:".mar 

samt ett justerings- och 
ledamöter. 

av ärendena § 
, som i 31 omförmäles, skall Landstinget senast å tredje 

dagen efter dess öppnande, tillsätta Landstingets stora utskott i vi , k t 
1 

_ _. 
' ~ e nvaljes tio ledamöter. 

Landstinget äger ock n..: b h .. 
, ~r e ov darav yppas, tillsätta ytterligare 

utskott, . ett vart bestående av tre medlernma':'. 

För varje utskott utses jämväl tvänne suppleanter. 

Utskotten välja inom . sig ordförande. 

Av Landstinget tillsatta utskott äger rätt att av myndigheter, 

tjänstemän eller allmänna inrättningar på Åland erhålla de handlingar 

och upplysningar, av vilka det finner sig vara i behov. 

§ 31. 

Utskottets betänkande skall, då det första gången föredrages, läg-

vl..d nästa föredragning skall det, evad överläggning ägt gas på bordet • 

· om två eller flera medlemmar det begä-rum eller· icke, ånyo bordläggas' 
0 förekommer, må bordläggning icke vida•• ra; men då ärendet tredje gangen 

re äga rum. 
lagstiftningsfråga, skall ärendst under-Angår utskottsbetänkande . 

• r.r i Landstingets plenum. 
kastas tre skilda behamdling.,_ t" k det 

å utskottsbe an an och lämnas . lingen föredrage . 
V·id först.a beha

nd 
.. tt yttra sig i frågar.. Sedan över 

tillfalle a 
aot t. ets medlemmar 1 L d t1·nge"s Lands ing . lämnas ärendet til an s '" 

.. ats avslutad över 
läggningen forklar däri avgiva yttrande och framställa 

åligger att 
stora utskott, som det 

' 
de förglag, till vilka 

finna anledning. 
utskottet 1<:an 



Vid andra behandl . ingen fö 07~ 
Jid Landstinget 1 · c?-edrages Stora utskottets betänkande, var-

ngår i Prövn1n varje särskild 
gav lagförslaget samt rattar beslut 1 

- . . Punkt däri. Godk .. rlelar, f'örklar · annes 8t0ra utskottets förslag i alla 
as andra b 

ehandlingen 
slag icke Oför•· d 

avslutad. Blev Stora utskottets för• 
an flat godkänt• över1·· genom Landstingets b arnnas lagförslaget 1 rten lydelse det 

. eslut erhållit a det ankommer att r· · 
nyo till Stora utskotet, på vilket 

-
oro-rda förslaget me avstyrka de 

d eller utan ändringar eller att 
ss antagande• Hava för•· styrkts, besl t 

andringar av Stora utskottet tilli ... 
u er Landstinget 

om deras godkännande eller avböjande, 

varefter andra behandlingen 
förklaras avslutad. 

Medan andra behand:in 
O • 

gen pagar, kan Landstinget likasom ock Stora 

utskottet, där sådant finnes n·· 
' odigt, infordra nytt utlåtande av det ut

skott, som först berett .. d arrn et. Vid tredje behandlingen, 
som äger rum tidigast å andra dagen efter 

det a.nd
ra behandlingen avslutats, varvid Landstinget oförändrat antager 

lagförslaget eller förkastar detsamma. § 27 I 

Finans- och ekonomieutskottet äger granska Lnadskapsnämndens tili Landstinget avlämnade förslag till budget för landskapet samt i anled• ning av detsamma avgiva betänkande ävensom i övrigt bereda och avlämna utlåtande uti alla landskapet rörande frågor av finansiell ock ekono-misk innebörd. 
på• ovan anförda grunder tillåter Stora utskottet sig vördsamt före-slå: 

Mariehamn, 

det Landstinget ville besluta att i enlighet med Lagutskottets framställning godkänna förslaget till landstingsordning, -
dock med sådan lydelse av §§ l, 13 mom. l, 

25, 27 och 31, som desamma enligt 
15 morn. l, 

här ovan intagna förslag 
stora utskottets 

erhållit. 

l december 1922. den 
väa'nar: tskottets i:-> på stora. u 

t en Rotbberg TOI'S 

Viktor strandfält, 



!:,_an <1 st 1 
n g s o r d n 1 n 8 

t ö r 
.J..ant1 8 k 

a p e t Å l a nd. 

· Landskapet Ål 

l kap. 

Allmänna ata<13anden 

l \. 

ane1,-_ ~8:n~stlng representerar 
och består av tjuguf:i?andstingsmän. 

0711 

• 

landskapets be!olltn1ng ' 

i , 

. 2 ,. .l 

Land.st t ngsmannaval rörrättas vart t.redJa år a am.t.1<1igt. 1 hala. land- 1 
skapat. Lan<lstingsmans uppdrag vidtager, sä snart nan törltlarata vald11 -och tortrar 1nt1ll <less nästa val slutrör~s. 

Har lan<1Bt1nget upplösts och nya val ~erks t ållts, skola, så fram.t 
1, 

aj ny upplösnlng av landstinget äger rum,. lan~st.ingsmärulans f'Ull.malttar 
1 

I gälla rör tre år. 

För val. av landstingsmän bilcta r landskapet Åland en valkrets. 
Lands tlngsmä.nnen utses genom omedelbara och proportionella val, -och ha1, 

l va alla valberättlgaae lika rösträtt. 

va~rätt må eJ genom ombud utövas. 

:1 Närmare bestämmelser angå.Jiende tiden och sättet rör valan medae1as 
~4 1 särskild va11ag. 

4 \. 

Berättlgad att deltaga i landstingsma.nnaval är var Je !1nsk maabor- ~ 

å - om kvinna s om under t'em åra tid haf t la~a bo oi..;h gara s val man s • 7;-,- . , ,_ r ~· ~ 
o Å h f öre valåret fyllt tJugu~ c1.r och vllken den hemvist pa land oc 

t i t valet aga r rum ä r mantuloskr i ven 1 m.i.gon kom.- ., f örsta Januari de are 

mun inom 1andskap9t Åland. 
" aj ~ . .. tt tillkOtnm r.! r clOC.r,.. va1ra Lcl 



l) 

2) 

3 ) 

4) 

Qen, so111 stå. 
r lln<ler den, BOJll 

Oso 
törrey-na.erskap• tör S1 å , .. g tnJuter une1erstö .. av 

det lcke 
~ !attigväräen, där unäerstö-ar blott tilltälllgt; den, solll avträtt 

Bin egendom till tlll 
slna berganarara rörnöJa.nde, in-

dess han s1n stat 
l>ee<1.1gat; den, som t" 

or lösdrlver1 dömts 
till allmänt arbete, ända till utgåntr!n det, <lä han trän arbetsanstalten trl-

gena• det trea.Je året 
· gavs; 

5 ) 
den, som -på. grund av laga <lom 'bör anses sakna. god fråJd eller är ovä.:rCllg att lJYttJas 1 landets tJänst eller att _röra annans talan; 
samt 

6
) den, __ som övertygats att haTa Tid la.ndst i ngs1na.nnaval. köpt eller sålt · röst e~er gJort t öraök därtill, eller på tlara än ett ställe avgivit sln röst, eller genom Tåld eller hot stört val.trlhaten, ända till ut.gänga~ av ägt sjätte kalenderårat ettar~et, aa slutlig Clom i suen gavs, 5 \., . 

är Valbar till landstingsman är envar, som vaJ:barättigad, utom land.s-hÖTd1ng och tj äns teman Yld landshövd1ngeämbe\et, allmän åklagare även-
e... . ' ~!som ladamot,t-:lantråd och tjänsteman vid landskapsnämnden. 

6 ,. 
EJ må den, som förtlarate Tald t.1ll lan4stingeman, betrias !rån sit1 uppdrag, där ha.Il... eJ törmå.r yUa laga törtall eller annat. skäl, som av L,?.nds t ing~)t godkänts• :,-

Avll~er landstingsman eller förlorar ha.n sin' valbarhet eller avgår på grund av laga eller av landstinget godkänt skäl eller förklaras hava törverkat sitt uppdrag, lnträaer 1 han& ställe suppleant. Baträttan~e den ordning, i vilken supplaanterna inkallas, stadgas 1 vallagen. 

8. ,. 

Pliktig att 1 utövningen av sitt u-ppdrag sä handla, 
Landstingsman är 

tJ1. uan är ää.rvicl skyldig att iakttaga lag oc:n \ 
som rätt och sanning bJUdE!!-

·aogra anctra töresltrifter. är icke bunden av n 
\ 9. 

d pågående landsting, skalldärom genast an-1 
Häktas 1andst1ngsman un er 



målas hos 1 ana.stingets 
~· . 
o~~ 

\ 10. 

081 
Landet1ngsma.n å .. tnJuter ersattn1ng av lanctekapets me<lel · ·· r arvoa.e oäh dårUtover or resa tlU 00h trän landstinget. k'VOdet Och 

rasakostnaaaersättnl.noen 
-<::> ra.stställas av landstinget,.· 

\ ll. lnt1nn.er 1 
an<1a t l.ngsm.an sig icke 1 ra·· tt •tid till landsting, eller uteblir ha.n utan lana 

stingets tl.llstå.nd rrån sammanträde, och har han 1cke hart laga rörra1 _ 1, som av landstinget godkännes , kan lan.Clstinget doma honom till törlust av arvode för varJe dag han uteblivit och där-utövar t111 böt •· . er, aJ ovarstigande endhanda belopp. Har landstingsm.an 
leka lå.tl. t av bötar s1.g rätta, kan landstinget rör1tl.ara nonom hava förverkat sitt uppdrag. 

11 kap. 
Landstingets börJan, upplösning och avslutning. 

\ 12. 

Landstinget sammanträder i Mariehamns stad. 

Land.stinget samm;~~~~J ~ ~&n a.en -l te'bruar1 och den 1 november och är samlat under ,·hÖgs t trettio dagar, utan så är att pr esidenten 
pä landst1ngets framställning törlängt tiden rö~ mötet. 

År nu nämnd eller eljest i denna lag för visst fall bestämd dag 
helgdag, gälla första helgfria dag •ä:rmxgt: aärerter såsom törft sådant 
fall stadgad. 

~ 14. 
Har landstin9'" upplöstfl, skall efter nyvalet landstinget sammankom

ma till lagtima möte å. första dagen 1 den kalend_er_månad, som begynner 
näst etter nittio dagar från upplösningen. 

\ 15. 

icl.en· tenJ be~ att bestämma tiden för urtim.a landstings Av pree , ~ 

t a- de och när det skall åtskiljas samman r . 
·· tt a att bör Ja tldlgare än 5: femtonde dl , må urtlma landsting utsa a Ej 

)!. .. .. t " ll h ttär dand.e, ej t1e11er fortgu langra an 1 oc gen efter Kallelsens u 
dag röre elen, då 1agtima landsting vidtager. med sista helgfria 



Ost 
Vid urt1ma lanasting må 

tingets sammarucall "'" ,. <.Wl\.,18 , 

enc1ast törel<olll!lla ärenaan·, som .röranlet t laJ 

så ock vad med <l.Yllka äranaan ägar sskilJaktig• 
eamma.nhang. . ; 

i 16. 

Kallelse till urtima landatlngsmöte offentliggöres i en sådan uti 

!~;skapat Utl:ommancte tidning, vari allmänna 1anc1st1nget r öran4e oeslU' 

förroganaen böra kungörasi och tör önlgt påg1anc1stinget beslut.,,t. 

Har landstinget upplösts och rörordnande om nya val utfärdats, 

skall sädant kungöras 1 den or<ln1ng, som 1 \ J? säges, sau;t därJämte 

särak1lt meddelas den .ivndighet och de nämnder, å vilka valens tör~~ 
, 

staltanda ankODllller. 

4 1 
Den dag, å Vilken landsting skall sammanträaa, böra s amtliga lands 

. . 

tingsmän- rrå.n klockan 11 förmiddagen i den or<bllng, som genom anslag 

tilllcännag1v1ts, törete sina fullmakter ·rö·r <1; n ·eller dem, som lands-
'f • • ' .. 

hötd1ngen förordnat att tull.makterna granska. Då tul.~t törsta gån-
• '-""" _._ . ~ - .. . l 

gen t"öretea, undersökes, huruvida den är uttärda<1 av behörig inyndighet : 
• I I .. 

' 
och 1 röres.lcriven or<1n.1ng. 

• . Il. • • 

1örteckning över de behörigen betullmäkt.~pde land.s tingsmännen 
~ . l .1. , • 

skall senast följ ande dag töre ~oclcan t1~ töri!i,ldå.~gen t~llllandahållas 1 

landstinget. 

Landstings.man, som . infinner sig r,er l andstinget~ börJan, äger 
. . -,,,..1~,,.-,-- - . 

där intaga sitt säte, sedan han för ~rd.tgraodan. uppvisat godkänd ruu- 1 

makt. 

I 18. 

Har lands t1ngsmans tullmakt icke bli vit godkänd, äger lanas tingat 

rätt att pr ova, 1iuruv1c1a han lllcväl på grund av densamma må intaga sä-

te 1 landstinget. 

Göre s under landstinget anmärkning mot l ands t i ngsmans behorighet, 

arucornma ctess prövande likaledes å landstinget, sä tramt leka samma an

märklling genom besvär över valet r edan draglts eller ännu kan dragas un 

cte r vederbörlig myndi ghets avgörande. 

.. 1 t må r r årran om giltigheten av l anct s tlnesmannaval icke vid I ovr g ~ ~ 



1anc1st1ng uppta 
gas, Utom ctå 

let eller tårtill " anm.är:tcning göres aärom, att beträtranae va 
horanaa "t 

rekomm1t eller att a gär<lar uµpanbart brottsligt rörtaranae tö-

otvtvelaktlgt misstag Vid raststa~11anAet av valets 
utgång ägt rum. "' 

I sActant ra11 ,. 
tya11gt, att ager lanastlnget, aär aet tillika är 

brottSllghet 
t i ~- en eller misstaget kunnat utöva lnverkan på 

u g~en av valet .. 
, Och andr1ng eJ Vidare 

ga ätgära till såaan rättelse 
kan 1 basvärsväg vinnas, v1dt1 

som är rören11g mea4,estämmelserna 1 vaJ , 
lagen. 

Den, vars landsttngsma.nnarätt 

sitt upparag såsom latidsttngsman, 
är satt 1 rråga, bibehåller amellartJ 

intill dess nan törklaras obehörig. 

~ 19. 

Å eten andra etagen sammantrider landstinget lclockan· t10 törm1dc1agen 

till möta, varv1a rrämst upprop verkstä11es etter ~1 16 I nämnda 

förtacm1ng. Vid detta sammanträde, vid vilket ordat töras av den, 

till åldersåren älaste och protokollet röres a1 den han c1ärt111 kallat, 
v1ce; 

väljar landstinget inom s1g talman och två talmän ·· : · 

Däretter avgiva talmannen och vicetalmännen 1ntör det församlade 

land.s·t.1nget, var etter aanan, denna- nögt.1<1l1ga törsäkrd.Il: 

• Jag :l.lf. törsäkrar, att Jag vu.1. 1: utövn1:ugan av ·taJmansbat&tt

n1ngen etter all min törmåga upprätt.hb.l:a'• såväl den repUbllkens. rege

J,;t ring, som · den ~ J'inlands r1ksc1ag och landskapet Ål.ands landet~ 1 en

lighet med grunc11agarna t1lll:olllllli8"1de rätt.-• . 

·Tallllarulensoch vicetalmännen-s uppdrag gälla till dess eytt lands

t1ngsm.annaval ägt rum. ., 
Sekreterare och kanslipersonal antagas på sätt landstinget bestämmä 

\ 20. -

F. ttar att hava erhållit mac1c1elande, om vilka personer blivit valda 

till 1annat1ngsts talman och vicetalmän, utsätter landshövdingen allar 

d.an person, som presidenten c1ärt11r töro 1·<1nat, dag och timme rör lan<ll!l

tingets öppnande, och äga 1an<1st1ngsmännan på ~al.mannens kallelse etter 

det ~dstJänsta förrättats härtill infinna sig. Vid landstinget av-

slut~i'1akttagas samma ordning. 

!II kap. 

om ärendenas upptagande och behandling vid landstinget. 

\ 21. 



Huru n .t"ree1a.entens 
\ 21. 

rramotä11n1ngar tlll lan<1st1 nget, 
därom stadgas ut1 

och meddelanden skola överlämnas land. 
7 \ i lagen om sJälvstyrelse tör ÅJ 

\ 22. Landsttngets törhandllngar te tl ' som skola äga rum pl ·sveneka, äro ot-
. n iga, 1ra11 icke 

lana.st.inget rör •1sst .. • arando · annorlunda beslutat.· \ 2~. , . l tana.sttngsman 1 - . _ _ . ' andshovdingen OCh lamtskapsnämnden ä.ro berättigade;: 
att vacka rörs1a u ., g tl trå.gor, som anmmma pä landstingets handlä.ggnln~ Bå.danL~ rs lag b ·· JcA-- ~ or 8krlftl1gan avfattas ooh överlämnas tlll lands-
tin -;:n,." get 8 ~n<l.e inom t ·.1.· d, •1 -som arbatsordnlrigen sa~s·. 

'24. 
Landstinget må· leka fatta bosfu't 1 ärende, lnnan detsamma blivit berett u t1 utskott, så.vida 1c1te· ärendet är brå.dskande · eller gäller ' val.. 

För bereän1ng av ärendena 1kall landstinget senast andra dagen at- i tar d~ss öp-pnand.e tl.llsätta· e'tt · 1aguts1to"tt·: ått t1nansutskott samt e·tt ' Justering5roh expedit1onsutslto;tt , e·tt'· v-art bestaa·ncie at · tre leel:amöter J. 
, r I' . ' 

och två suppl.eantar. ~ ·· - · · .... .. •• ' AA~ • • (I-,_~ , 
I t.åndst1ngat äg~r ~ när behov-' därav n1>as ~ till.sä.-tta' y-tterl1gare utskott. 

Utskotten välja inom sig ordförande. 
f AV landet1nget· 1.1llsatt utskott 'äger · r<l.tt--att av myndigheterpf, tjänstemän eller ·a11manna inrättn1ngar 1>å Åland erhålla de handlingar och upplYSningar, av v1lka:..,dat tinnar sig vara i behov. 

\ 26. 
l'l 

·a· gar avg1va betänkande över de t1li detsamma överläm-
v f./, ✓ ww",'(..I tagu t skot te t 
~ r,t,{r. Y,J 1·1. å (1 stirtande, än1r1ng, t'örkla.ring eller upphör ande 

'I. ., nacl.e förslag ang en e ' 1'1 I v', t,~'O 

1 ./ tl av al, män lag eller landskaps ag. yittt, t1A.· 1..,/ .....,,. 
f 

\ 27. 
.. r granska 1ands1<3.psnämndens till t0iuoua lands-. 

Ftnansutskottet age 
.. tlll nudget rör landskapet samt 1 a.nled.nlng _ 1 -- mnada forslag . 

~ .. 4 t , • .. cc 
tinget av a _ftlv{ 'd ... lVd/L , · ä~~usom 1 örvigt bereda och avlämna J)e~rur 1 a ut.la. t.an~, av dets amma avg v 

T 
I 

t 



den ut1. aii 085 a landskapet •· 
roran<1e trågor an av r1nans1e11 innaoörd. 

, \ 28. 
J\. Jueter1.nge h oo exped1t1onautskottet 

landstingets exped1t1oner 
ankommer att ÖTervalt&, att 

överensstämma med dess beslut. 

Utskott skall sammanträda och utse ordrörande lnom a1g suast dagai 
samt 1 den mån cte tlll detsamma hänskJu-t 

na ären<1enas behan<111ng medhunn1ts, t111 landstinget avlämna härav på-: 

arter det utskottet tillsatts 

kallade betänkanden. 
,l Vid törtnll to"r t u skottsmedlem träde suppleant i hans ställe. 

i 30. 
Frametäl.ln1ng, som t1ll landstlnget inkommer och aJ är aT elen ba- • 

Bkatr~ at,, . att <len genast kan avgöras, skall bordläggas till ett t1-
<11gar.. nästa dag skeende sammantri.de • . 

Vid ststsagda sammanträde sk.all ärendet till veda-rbörande utskott 
hänsltJutas, men är det lan<lstingsm.ännen obetaget att i rrågan sig yttra. 

\ 31 • . 
Angår utsltottabetänkande lagsti1'tn1ifglftråga, .Bkal.l., . sedan qet 1 la.ni 

t1nget röredrag1ts, bordläg~1ng ske til.l ett senare sammanträde> men 
l ämnas landstingets medlemmar rätt ·au._ i rrägan s1g yttra.. ,., 

Godkännes icke lagtörslaget, dä 'd.etsamma åeyo upptages till beha.nd- ~ 
I. 11ng, oeh sedan beslut där1 punkt tör -pUllkt av l and.s t inget tat ta.te, 1 

9tn ursprungliga 3..Ydelse 011er i den avtattn1ng lagu.tslCo-ttet tör d.atsam.~ 
ma röreslag1t, skall ärendet äterremitta-rå.s t1i1 lagutskottet~ som 1 av• 

•• givet nytt utlåtande äger ~å uppgivna skäl. antingen törorda eller av-
styrka de förändringar, som av lands tinget däri be sl.utats. 

· Sedan ärendet änyo -,i fr ån l agutskottet inkommit skall l agförslaget 
vid nytt sammanträda av landstinget antingen förkas tas eller mad al.ler ~ 
utan de änd.ringar, · som av lagu t skottet för esl agi t s , antagas. 

l id samrftartträda som i mom. 1 m~ es, tre eller SkUl 8 V , i,)_ i t•1: l /;, t ·,, -c ~ 
n ere lands- 1 

•· . å k är endets bordläggning ,rimsåaa11t , kunna ska tingsma.n P yr a · till samman-
träde, som nå11es senast påföljande dag . 

~ 32. 
ang?°i,igS tiftn1nesfräga, mil beslut fattas I ärende'\' som icke 
det av talmannen f' Ör8dra.g1ts, utan så. är, sammanträde, vid v111rnt 

\.._ ( .... 
vid aa· 

*-att tr1 



r-· 
I 

086 eller r1ere landat1ngsmän -
om borQlaggn1ng anhållit eller 1a.nast1nget 

beslutat ären<let _ 
B h~nskJutanQe till UtSkvtt , t,,-

• 

-

C. /41'1, Ärendet må 1.- ke -/Jr7.-f l v - nier an en gång bordläggas <lär icke r1.ertal.et när-varande landet1ngsmän <lar" om 
tramstäl.lt yrkande. 

\ 33. 
Landst1ngats ordtörand.e å.l.iggar att uträr<la kallel.sa til.l. sammar.träae, att där röre ctraga -arena.ena ,>ch l.a<la överl.äggnlngarna, att rram-stäl.la propos1 tiorr&11 för bes11 ;ts fattande samt v1dma.l(thåll.aadll ordning vid sammanträdena och Jämväl i övrigt vaka däröver, att sådant, som stl der emot lag, icke må komma under överl.äggn1ng. 
EJ må ordilranden taga del. i överläggning el.ler omröstning, eJ hal.-

1 l:er töras1A. annat än det, som a:L'tordras rör varicstäl.l.1.gnet a.v l.anclstlngets beslut eller iakttagande av dess arbatsordnlng. f M?', llvt4-\t'-<O Vid törtall f"for<1röranaen träda l nans ställe d.an / t-tCd-.. rört'all även tör denne inträtt, andra vicaorcl.för and.an. 

första el.ler, OD 

sedan ordföranden törklarat överläggningen avsiutad, rramstäl.lar ha omröetn1ngspropos1tion, så avt'attad, att svaret Ja e1lar neJ uttrycker 1anastingets beslut. 
Finnas fl.era förslag til.l. oaslut., ställas ett så.som kontra proposi. tion mot ett annat intill ~ess om alla sålu wa qrnrösta.ts; och bör2o de 

t avsedda propos 1 tlonernas o•da3:-Ydelse och ordningstö;Jd vara av lands tln: get godkända, innan omröstningspropositiOilllll till bevarande framstäl.1te Anmärkning mot dan föreslagna ordalyde1aen och ordningsföljden må göras, men ey över1äggn1~ lcke,,,..ä:ga .. rum. ,L✓·J{_,~...., .,,. !,,./4. ~ _ ~~, ~- ) 
• .-i.t.t, #, -<5;,i'I\ ~ -!.,,,,.. ,'/ ( .. ,_,,, ~-•- Å (:•· 4"',r.r4 -,:UA-- . 

_ __.,.. - ~ . ~, -----~- -- -~--""' ~-- ....... ..,.__ _7 ... -:-~ 
Propositionen ska1l~svaras genom omröstning efter upprop, o~h av ·\f aut;..1.+1~w..1 ~n-betä.s teB med kl.Ubbsl.ag , där ej S1U tam. omröstning begäras. I 

\ 35. 
Sluten omröstning skall ske mad se•1ar, å vilka •Ja• allar •naJ• finnas tryckta och vilka 1 övrigt äro lika. In- orafo .. r anden bör f ör a sedlarnas uppräknande a.vlagga. en bl.and. åem. 

U rul11 .. 4---~~ :__--
Falla r österna vid sammanräJ.cnandat jämt, bör a.en avlagda :rndal.n öppnas 

f 
och a vgöra basiutet. 

~ v omröstningen bl.i vit känd, a v s äga ordföranden be-
se d 3.n utga.ngen a 

Il 
slutet. 

1 



........--
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t 36. 

Val böra tcrslggå med tillämpning av proportionellt valsätt, sä 
tramt två a11er r1 ere personer skola utses. Beträttande rösträr.nlngen 

och taat ställandet av valets utgång gälle vaa om landstingsmannaval är 
atactgat. 

Skall endast en person välJas, betraKtas den som vala, vilken vld 

vaiet rått de flesta rösterna. Val törrättas med slutna seellar. Vid 

11ka röstetal. avgör lotten. 

I 37. 
Den, som 1 rattat beslut icke ·1nstämt, äger rätt att t1ll protokol-

let anmäla sin sk11Jaktiga menlllg; dock må så~ anmälan leka föranled 

vidare överläggning. 

Lanast1ngsman, som eJ var i t tillstädes, då beslut 1 något ärende 

fattats, äger rätt att därattar t111 p_rotokollet. a.nmäi:a, att han leka 

deltagit 1 beslutet, men må eJ_ !ram~~äll~ nå&'!n anmärkning emot detsam-

m-a. 

Pörbryter sig landatingsman em9t ordningen eller upptiäder han eJ-
X0-7•,A· 1•-~ 

Jets opassande, äger or:dtöranQen kalla honom till ordningen samt, !tall 

han därav eJ låtar sig rätta, be_taga honom orcltt. I. övrigt ·ankomar da'!l 

å landstinget att besluta, huruvida landst1ngsman, som törbrut1t sig mo· 

ordningen, bör erhålla :t'öreställnlng och varning av ordföran<len, aller 

på viss tid uteslutas från sammanträdena, eller vid domstol åt alas, ell4 

om saken bör fö rfalla. 

I 40. 

gt 

d 

De reglementariska föreskriftari som anses nödiga t ör landstingsgö-. 

IUXi romål sa~t ordningen vid 1anastinget och utskottet äger landstin~ 

get fastställa. EJ må något däri inforas, som strider mot grundlag allE 

annan 1ag. och/ 

identens 1andsl1övd1ngens !i.llll 1ands1<apsnäm.ndens frarustä.lln1nt Pres , :1. •• å t ·· h gar och meddelanden sKola alltid ouval samman rada som 1 utskott 1 ~, 



0~7 
I 36. 

Val böra r·· crsiggä med tillämpning 
tramt två eller tlere 

Beträttande rösträ.k.n1ngen 

av proportionellt valsätt, så 

personer skola utses. 
och tastställanctet av valets ut ån ·· . · g g ga11e vad om landstingsmannaval är 
stadgat. 

Skall endast en perso .. 1 
n va Jas, betra.lctas den som vald, vilken vid 

valet rått de flesta röst""rna. 
~ Val törrättas med slutna secllar. Vid 

11ka röstetal avgör lotten. 

\ 37. 
De&, som 1 fattat beslut icke ·instämt, äg_er rätt att tiU proto:tcol

let anmäla s1n s:tciljaktlga mening; dock må sä~ anmälan icke föranled 

vidare överläggning. 

i 38. 

Lanastingsman, som eJ var i t tillstädes, då beslut i något ärende 

rattats, äger rätt att därettar ~111 protokollet a.nmä~a, att ~an iclte 

dal tag1 t 1 beslutet, men 1nå eJ. tram~~älla någqn a.nm~rlming emQt detsam-
- J • -

ma. 

' ,9 ~ ' ' 
J!'örbryter sig land~ t ing~man &Blot orän;ngap._0• eller uppträder . han. eJ,-

Xo/h / .11\,.;/. 1'4v_ L "'\.:.,, 

Jets opassande, äger ordtör.an.gen kalla honom till ordningen samt, itall 

han därav eJ låter sig rätta, betaga honom ordet . . I . övrigt -~ ollllJler de'!l 

å landstinget att besluta, huruvida landstingsman, som törbrutit sig mo· 

ordningen, bör erhålla töreställning oon varning av or4föranden, eller 

på viss tid uteslutas från samman~~ädena, eller vid domstol åtalas, alle 

om saken bör tö rfalla. ge 

§ 40. d 

De reglementariska föreskrifter~ som anses ~öctiga rör la.ndstingsgö-. 

å Ordningen vld landstinget ooh utskotte~äger landstin-tij u«Xl rom 1 S8.'.1lt ,, 

EJ må något däri införas, som strider mot grundlag allE 
get fastställa. 

annan 1ag. och/ 
landst1övd1ngens lll1lll 1andskaps11ärunclens frams tälln1n~ 

presidentens~ n skola alltid o!iväl å sammanträde som i utskott 1 ~' 
gar och medctalan e 

till behandling röra tagaa • nd 
rrämsta rummet 



p 

1 
I 

Förslag till Sådana '41. 

Os~ 

är st reg1ementa.r1s1<a r 
a~gat, uppgöras av t ores1cr1tter, om Tillca 1 t 32 

k . al.mannen ooh T1ceta1mann , 

ommer att tör landstinget t'" en, å vilka Jämviil an-

." Skottet'-. oreslå arbetsplan tör s 
v '\: 

ammanträdena ooh ut-

lV kap. 

Särskilda töreskr1tter. 

\ 42. 

Landstingets protokoll töras under talmannens inseende ay sekrete-

raren och böra tre 1 d -
an st1ngsman utses att Justera detsamma. Landstin-

gets beslut, som ankommer på lantrådets eller landskapsnämndene åtgärd 

delg1ves dam g_enom protokollsutA-ag, ""'- som underskrives av ordföranden 

och sekreteraren. 

t 4J. 

Landstingets beslut och utlåtanden, som utgöra svar å presidentens 

!ramställningar och meddelandan,skola meddelas genom skrivelser från. 

landstinget, vilka insändas g~nom landshövdingen. 

Av la.ndst1nget antagna petitionsförslag och motioner ävensom fra.m

s tä1ln1ngar till regeringen insändas 111talade1, till landshövdingen rör 

att av denne vidare betordras. 

NU nämnda ~xpeditioner underskrivas av talmannen och vicetalmannen 

Lawlst1ngets skrivelser till landshövdingen och övriga 11\Ylldighetar 

underskri vas av talmannen och lcontrasigneras av sekreteraren. 

t 44. 

Landshövdingen eller av honmm förordnad tJänsteman vid landshöTding4 

ämbetet ävensom lantrådet och medlem av landslcapsnämnden ägs.närvara vid 

landstingets mötea'°ch deltaga 1 överläggningarna, men icke i besluten. 

på kalle1se av landstinget äger lantrådet inställa sig vid landsti~ 

get rör att giva upplysningar 1 landskapets angälägenheter • 

. f 45-

Landsleapslagar och andra 1andstingsb0slut av allmännare betydelse 

kungöras uti en särskild Ålands rörtattn .ngssamlin~· uenämnd publikati~i.i,, 

vari Jämväl skola intagas de uti i 111 lagen om sj alvstyralsa för Åland 

nämnda förtattningar. 

l 
§ 46. · 

·~- -======--=---=-=----------
- I 



\ 46. 

samtliga kostnac1er tör landat111get be ctr1Clas J11ecl 1anaat1ngets !Iledel. 

Danna lan<1st1ngsor<1n1ng träder i 1eratt den l Januarl 192}. 


