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LANDSKAPSLAG

om ändring av lagtingsordningen för landskapet Åland
Föredragen för Republikens President den 6 juni 2003
Utfärdad i Mariehamn den 25 juni 2003

I enlighet med lagtingets beslut1, tillkommet
i den ordning 55 § lagtingsordningen för landskapet Åland föreskriver,
upphävs 64b § 3 och 4 mom. lagtingsordningen den 2 februari 1972 för landskapet Åland
(11/1972), sådana de lyder i landskapslagen
den 7 januari 1988 (3/1988), samt
ändras 5 § 3 mom., 6 §, 25 § 1 a punkten, 32 §
1 mom., 35 § 1 mom., 48 § 3 mom., 55 §, 60 §
3 mom., 64a § 5 mom., 64b § 2 mom., 64c §
1 mom., 64d §, 65 § 1 och 3 mom. samt 74 §
4 mom., av dessa lagrum 5 § 3 mom. sådant det
lyder i landskapslagen den 6 augusti 1987
(67/1987), 6 §, 64a § 5 mom., 64b § 2 mom., 64c §
1 mom. och 64d § sådana de lyder i landskapslagen den 7 januari 1988, 25 § 1 a punkten sådan
den lyder i landskapslagen den 23 maj 1974
(48/1974), 35 § 1 mom., 48 § och 60 § 3 mom.
sådana de lyder i landskapslagen den 30 juni
1992 (29/1992) samt 55 § sådan den lyder i
landskapslagen den 24 juli 1975 (38/1975),
som följer:
5§
------------------------------------Väljs landshövdingen till ledamot får han
eller hon inte tillträda uppdraget förrän han
1)

Ls framst. nr 11/2002-2003
Lu bet. nr 10/2002-2003

eller hon frånträtt tjänsten. Ledamot som utsetts till landshövding skall frånträda sitt uppdrag som ledamot av lagtinget när han eller hon
tillträder tjänsten. Genom landskapslag kan
inskränkningar göras i rätten för den som står i
offentligrättsligt anställningsförhållande till
landskapet eller en kommun att inneha uppdrag
som ledamot av lagtinget.
6§
Ledamot som valts till medlem av landskapsstyrelsen skall frånträda sitt uppdrag som ledamot av lagtinget för den tid uppdraget i landskapsstyrelsen varar. Härvid inträder ersättaren i hans eller hennes ställe i lagtinget.
Medlem av landskapsstyrelsen som valts till
ledamot av lagtinget skall avgå från landskapsstyrelsen, om han eller hon inte enligt bestämmelserna i 1 mom. frånträder sitt uppdrag som
ledamot av lagtinget.
25 §
Ledamot äger rätt att till lagtinget överlämna
motion i den ordning 26 § stadgar. Motion skall
innefatta antingen
1) lagmotion innehållande i lagform avfattat
förslag
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a) om stiftande av ny landskapslag eller om
ändring eller upphävande av gällande landskapslag; eller
------------------------------------32 §
Landskapsstyrelsen skall i början av varje
lagting och senare så ofta omständigheterna
det föranleder till lagtinget lämna en skriftlig
redogörelse om de självstyrelsepolitiska frågor,
som väsentligt kan beröra landskapets författningsenliga rättigheter. Innan redogörelsen
upptas till slutlig behandling i plenum skall
nämnden avge ett betänkande i ärendet.
------------------------------------35 §
På lagutskottet ankommer att bereda förslag
om eller bifall till ändring eller upphävande av
eller avvikelse från självstyrelselagen eller
jordförvärvslagen för Åland, i 55 § 2 mom.
nämnda ärenden, lagförslag rörande landskaps- och kommunalförvaltningen, polisväsendet, hyres- och legoavtal, vägtrafik och fordon samt övriga ärenden som inte remitterats
till annat utskott.
------------------------------------48 §
------------------------------------Utöver vad som sägs i 1 och 2 mom. har
ledamöterna möjlighet att vid särskilda frågestunder till landskapsstyrelsen ställa frågor i
angelägenheter inom landskapsstyrelsens behörighet. Talmanskonferensen beslutar om när
det vid ett plenum hålls en frågestund. Talmannen beslutar om vem som erhåller ordet vid
frågestunden. Vid frågestunden fattar lagtinget inte beslut. I arbetsordningen kan ges bestämmelser om tidsbegränsning av anförandena och om formerna för frågestundens genomförande.
55 §
Lagtingets beslut angående ändring eller
upphävande av eller avvikelse från stadgandena i självstyrelselagen för Åland av den 16
augusti 1991 och i jordförvärvslagen för Åland
av den 3 januari 1975 skall vid ärendets tredje
behandling omfattas av minst två tredjedelar
av de avgivna rösterna.
I landskapslag, som berör självstyrelsens
konstitution, kan bestämmas att ändring och
upphävande av samt avvikelse från lagen skall
ske i den ordning som stadgas i 1 mom. Landskapslag, där sådan bestämmelse införs, skall
stiftas i sagda ordning.

60 §
------------------------------------Utan hinder av vad i 2 mom. är sagt krävs för
godkännande av förslag som framläggs enligt
bestämmelserna i 64a - 64 c §§ att förslaget
erhåller mer än hälften av de avgivna rösterna.
För godkännande av i 64d § avsett yrkande om
misstroende krävs minst 16 röster. I detta
moment avsedda beslut skall fattas genom
öppen omröstning.
64a §
------------------------------------I förslag som avses i 4 mom. skall ingå överenskommet antal företrädare för den grupp eller de grupper som medverkar i landskapsstyrelsen.
64b §
------------------------------------Förmår lantrådskandidaten inte framlägga
något förslag, skall han eller hon meddela talmannen detta. Talmannen skall då på nytt
förelägga lagtinget förslag till lantrådskandidat. Detsamma gäller om förslag till landskapsstyrelse inte har överlämnats till lagtinget inom 21 dagar, räknat från den dag lantrådskandidaten utsågs.
64c §
Har en ledamot i landskapsstyrelsen avlidit
eller enligt bestämmelserna i landskapslagen
om Ålands landskapsstyrelse (42/1971) befriats från sitt uppdrag, skall fyllnadsval förrättas. Härvid föreslår lantrådet en ny ledamot
med iakttagande av att mandatfördelningen
om möjligt förblir oförändrad.
------------------------------------64d §
Yrkande om att lagtinget skall förklara, att
landskapsstyrelsens medlemmar eller någon
av dem saknar lagtingets förtroende, skall göras skriftligen av minst fem ledamöter. Ärendet
får inte upptas till behandling förrän den eller
de som yrkandet avser beretts tillfälle att, inom
tre dagar efter den dag då yrkandet delgavs dem,
avge förklaring inför lagtinget. Beslut i ärendet
får fattas tidigast på fjärde dagen därefter.
Har lagtinget förklarat att landskapsstyrelsen eller en medlem därav saknar lagtingets
förtroende, skall ny landskapsstyrelse tillsättas.
65 §
Lagtingets beslut angående svar på presidentens framställningar och meddelanden till-
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ställs republikens president av lagtingets talman. Talmannen tillställer justitieministeriet
och Ålandsdelegationen lagtingets beslut om
antagande av landskapslag. I detta moment
avsedda beslut översänds samtidigt till landshövdingens kännedom.
------------------------------------Har lagtinget antagit förslag till framställning om beviljande av extra anslag, tillställs
beslutet Ålandsdelegationen.
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74 §
------------------------------------Denna lagtingsordning kan inte ändras eller
upphävas, inte heller får avvikelse därifrån
göras på annat sätt än i 55 § är stadgat.
_________
Denna lag träder i kraft den 1 november 2003.
Bestämmelserna i 60 samt 64a - 64d §§ tillämpas första gången när landskapsstyrelse utses
av det lagting som tillträder den 1 november
2003.

Mariehamn den 25 juni 2003
ROGER NORDLUND
lantråd
Olof Erland
föredragande ledamot
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