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TALMANSKONFERENSENS FRAM
STÄLLNING med förslag till 
förfaringssätt för fyllnadsval till 
landstingets organ i anslutning till att ny 
landskapsstyrelse tillsätts. 

Genom landstingets beslut den 27 november 1991 har ny landskapsstyrelse tillsatts. Som 
följd hära:w,.kommer förändring(!.! att ske i landstingets sammansättning. De fem 
landstingsmän som, .nµ lämnar sina mandat har innehaft sammanlagt elva uppdrag i 
utskott och andra organ. Fyllnadsval måste därför förrättas. 

Enligt arbetsordningens 58 §·förrättas proportionella val med kandidatlistor då två eller 
flera personer skall utses vidval som landstinget förrättar. Skall endast en person utses, 
förrättas val med slutna sedlar. Av nu aktuella fyllnadsval är fyra sådana där en enda 
person skall utses. 

För att förenkla valproceduren och göra den snabbare föreslår talmanskonferensen att 
också valet till sistnämnda uppdrag förrättas med användning av kandidatlistor. Avvikelse 
från bestämmelserna i arbetsordningen kan enligt dess 74 § 1 mom. företas genom av 
landstinget i varje enskilt fall fattat enhälligt beslut. 

De uppdrag varom nu är fråga· avser ett ersättaruppdrag vardera i lag- och 
ekonolniutskottet, stora utskottet och justeringsutskottet samt en ordinarie medlem i 
självstyrelsepolitiska nämnden. Fyllnadsvalen i lag-, finans- och kulturutskotten gäller 
flera uppdrag i varje utskott och förrättas enligt huvudregeln med användning av 
kandidatlistor. 

Med hänvisning till det· anförda föreslår talmanskonferensen med åberopande av 7 4 § 1 
mom. arbetsordningen 

Mariehamn den 27 november 1991 

att Landstinget måtte besluta att även de 
fyllnadsval som skall förrättas till följd 
av att ny landskapsstyrelse tillsatts den 
27 november 1991 och som avser val av 
endast en person förrättas med 
användning av kandidatlistor. 

På talmanskonferensens vägnar: 

Olof Jansson 
talman 

Bilaga: Förteckning över aktuella fyllnadsval. 

Lars Ingmar Johansson 
sekreterare 
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1 ordinärie·och tersättare·· · 

Innehas nu a:v '-NilS 'Ifolrriström ( orctj 
och Anµe-Må/P~lirsson (~ts.) ,. , 
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2 ordinarie medlemmar · ' >. ,•. 

·,Innehas nu av Anders Erik.Sson och ·'..''" 
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. · Anne-May Pehrsson 
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LAG-J)CH EKQNQ;MµJTSKOTTET: 1 ersättare 
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KULTURUTSKOTTET: 

'· .: ;:.cinnehas nu av.Lasse Wiklöf· 

• i . ; : 1 drdiriåri:e m~f~fu och. 2 ersättare 

Inp.ehas nu <tY Lasse Wiklöf.{qrd.) samt 
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; . . . / ;;}~a;rdetLil)~eman och Nils Holmström 
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1 ersättare 

Inn~ha,s .. nµ, ay Hardet Lin<l~man 
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1 ersättare 

Innehas nu av Anne-May Pehrsson 

1 ordinarie medlem 

Innehas nu av Anders Eriksson 
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