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Talmanskonferensens förslag till äncring av 38 § arbetsordningen 

för Ålands lands ting. 



1973-74 Lt. - Tnlmanskonferensens förslag 

T.ALMANSKONFERENSENS FÖRSLAG till änd
ring av 38 § arbetsordningen för Ålands 
lanCsting. 

Vid ett senaste år i landstinget framställt spörsmål aktualiserades 
procedurfrågorna i ärendet. Särskilt behandlingen av i samband med 
spörsmål väckt förslag om hemställan befanns oklar. 

Spörsmålsinstitutet regleras nu genom dels bestämmelser i 48 § 

1 mom. landstingsordningen och dels 38 § arbetsordningen. De allmänna 
stadgandena om spörsmål ingår i förstnämnda paragraf medan 38 § arbets
ordningen avser att i detalj fastslå handläggningsordninge:n i lands
tinget. 

F:råge ställningarna i samband med handläggningen i landstinget har 
givit talmanskonferensen anledning att diskutera eventuella ändringar 
av bestämmelserna. Därvid har ansetts nödvändigt att i första hand 
få till stånd klara och entydiga sådana och om möjligt även en behand
lingsordning, som icke avviker från proceduren vid behandling av andra 
ärenden. 

De allmänna stadgandena i 48 § landstingsordningen har därviajl.nte 
ansetts erfordra änaring. De närmare bestämmelserna har talmanskonfe~ 
rensen ansett kunna förtydliga genom omarbetande av 38 § arbetsord
ningen och i detta avseende utgått från erfarenheterna vid behandling
en av senaste spörsmål. 

Spörsmålen är dock speciella ärenden, som inte i alla avseenden kan 
likställas med andra, t. ex. framställningar. Talmanskon:B:rensen har där
för ansett erforderligat att i den ändr. e paragrafen försöka inarbeta 
vissa allmänna procedurbestämmelser. Sålunda har intagits bestämmelser 
om bordläggning, som överensstämmer med dem, vilka enligt 53 § 1 mom. 
landsti.ngsordningen gäller för utskottsbetänkande. Förslag om hemstäl
lan skall vid den avgörande behandlingen, på samma sätt som i fråga 
om tredje behandlingar av lagförslag, endast kunna godkännas eller 
förkastas. En ovillkorlig förutsättning för en sådan avgörande behand
ling är att förslag om hemställan skall framställas redan under över
läggningen , där sådant förslag kan motiveras men även ändras. 

Med hänvisning till det anförda får talmanskon:ferensen vördsamt 

~tsreslå 

att 38 § arbetsordningen för Ålands 
landsting erhåller följande lydelse: 
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Svar på i 48 § 1 mom. la.ndstiJ.1g sordningen o.vsett spörsoål eller Ded-
delande att svo.r på spörsuå l ick8 avgives , anwt?les vid plenUI.1 av tal
u nnnen ue d angivande nv c1ngen c1å i:irenc1et föredrages för behandling. 

Svaret eller skriftligt meddelande om att svar ej avgives skall 

utdelas på landstingsmännens bord. 

Då ärendet första gången föredrages skall det bordläggas till ple 

nwn som hålles tidigast påföljande dag. 

Vid sålunda utsatt plenum skall landstingsmännen beredas tillfälle 

att vid överläggning uttala sig om ärendet i dess helhet. Under över

läggningen bordlägges ärendet första gången om minst två landstingsmän 

begär det och därefter en gång om landstinget så besluter. 

Förslag om hemställan till landskapsstyrelsen skall framföras senast 

under överläggningen i ärendet och därvid skriftligen överlämnas till 

talmannen samt om möjligt under överläggningen men senast före den ay ... 

gör311de behandlingen utdelas till de övriga landstingsmännen. 

Föreligger förslag om hemställan skall, sedan överläggningen förkla""T 

rats avsl·u.tad, ärendet bordläggas till en avgörande behandling som 

hålles vid plenum tidigast pclföljande dag, om icke, antecknas svaret 

till kännedom och ärendet förklaras slutbehandlat. 

Mari ehamn , den 3 januari 
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