
TALMANSKONFERENSENS FRAMSTÄLLNING 
Ändring av landstingets veckoarbetschema 
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Talmanskonferensen föreslår en ändring av landstingets veckoschema så att plenum hålls 

endast två gånger per vecka, måndagar och onsdagar. Plenum dessa dagar tidigareläggs 

med en timme till kl. 13.00. 

MOTIVERING 

Landstingets arbetstider styrs inte av andra regler än landstingsordningens 15 § (ä. 

29/92) som anger att landstinget årligen sammankommer den 1 november och att 

landstingsarbetet fortgår härefter med eller utan avbrott enligt vad talmanskonferensen 

beslutar till dess följande arbetsår vidtar. Tidigare indelning av arbetsåret i sessioner 

regleras efter den senaste ändringen inte längre i landstingsordningen men torde dock 

komma att tillämpas i praktiken också framdeles. 

Nuvarande års- och veckoschema för landstingsarbetet grundar sig på ett beslut av 

landstinget den 30 november 1981 utgående från ett förslag av t.almanskonferensen (TMK 

nr 2/1981-82). Landstinget övergick då till nuvarande system med sessioner 1.11. - 20.1. 

och 1.3.-30.4. samt en kortare s.k. avslutningssession i början av hösten. Också 

veckoarbetsschemat med plena måndagar, onsdagar och fredagar samt utskottsarbete i 

huvudsak tisdagar och torsdagar härrör från samma beslut. 

Efter att frågan förberedelsevis diskuterats inom och mellan de olika landstingsgruppema 

föreslår talmanskonferensen att landstinget övergår till ett veckoprogram som innebär 

två plenidagar per vecka, måndagar och onsdagar. 

Talmanskonferensen anser att viss koncentration av framför allt pleniarbetet är 

ändamålsenligt och ägnat att effektivera landstingets arbete. Utrymme kan samtidigt på 

fredagarna beredas i landstingsledamötemas veckoschema för kontakter med politiska 

organisationer, kommunala organ och förtroendevalda etc. I andra parlaments 

arbetsschema ingår oftast en pleni- och utskottsfri arbetsdag i veckan. 

Enligt talmanskonferensens mening bör landstingets veckoprogram läggas upp enligt 

följande: 
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13.00 PLENUM Utskottsmöten PLENUM Utskottsmöten:. '-

14.00 

16:00 

*) 
Tiden reserverad, sammanträder på kallelse 

Veckoschemat ger möjlighet för specialorgan inom landstinget som J.ral)slikommissionen, 
självstyrelsepolitiska nämnden, Ålands dekgation i Nordiska rådet m.fl. att sammanträda 
på, tider då medlemmarna inte är upptagna av utskottsarbete, vid behov även på fredagar. 
Den sistnämnda· dagen kan även tas i anspråk för utskottsarbetet om· arbetsmängden det 
påkallar. 

I förslaget ingår även att plenum måndagar och onsdagar inleds kl. 13.00 i stället för kl. 
14.00. I och med att antalet plena per vecka minskar kan något längre,'tid per dag 
behövas för pleniarbetet. Förslaget tar även hänsyn till massmedias intressen. 

Förslaget innebär inte några förändringar av systemet för landstingsmännens arvoden. 
' ' ' 

FÖRSLAG 

Med hänvisning :till det anförda föreslår talmanskonferensen . . . , 
att Landstinget med ändting av sitt 
beslut den 30 november 1981 besluter 
tillämpa i motiveringen. ingående 

' riktlinjer för landstingsarbetet från och 
' med ingången av januari 1993. 

Mariehamn den 9 december 1992 

·På talmanskonferensens vägnar: 

Talman Olof Jansson 

Sekreterare Lars Ingmar Johansson 


