ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
2005

Nr 6

Nr 6
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT
om ändring av arbetsordningen för Ålands lagting
Given den 20 januari 1002
Utfärdad i Mariehamn den 13 januari 2005

I enlighet med lagtingets beslut1
upphävs 62 § 2 mom. och 68c § i arbetsordningenden 11 april 1972 för Ålands lagting
(19/1972), sådana dessa lagrum lyder enligt
lagtingets beslut den 28 mars 1988 (33/1988),
ändras 39a §, sådan den lyder enligt lagtingets beslut den 4 november 1992 (52/1992), samt
ersätts i arbetsordningen ordet ”landskapsstyrelsen” i olika böjningsformer med ”landskapsregeringen” i motsvarande former som
följer:
39a §
En frågestund som avses i 48 § 3 mom. lagtingsordningen hålls enligt talmanskonferensens beslut vid ett särskilt plenum under tider då
lagtinget sammanträder. Meddelande om frågestunden och om vilka medlemmar av landskapsregeringen som kommer att vara närvarande vid den lämnas minst två dagar på
förhand. En lagtingsledamot som önskar ställa
en fråga vid frågestunden skall anmäla sig till
lagtingets kansli senast en timme före pleniarbetet inleds den dag då frågestunden hålls.

Vid frågestunden avgör talmannen vem som
ges ordet för att ställa en fråga. Frågan riktas till
en av de närvarande medlemmarna av landskapsregeringen. Sedan frågan besvarats får
frågeställaren yttra sig högst två gånger. Den
medlem av landskapsregeringen som besvarat
frågan har rätt att yttra sig efter varje sådant
anförande. Talmannen kan dock avbryta diskussionen när han eller hon anser frågan tillräckligt belyst.
Den inledande frågan får tillsammans med en
kort motivering räcka högst en minut. För svaret
på frågan får användas högst två minuter medan alla övriga yttranden under frågestunden får
räcka högst en minut.
Vid en frågestund hålls inte ett sådant namnupprop som avses i 30 § 1 mom. Inte heller
tillämpas replikrätt enligt 33 § 4 mom.
Talmannen har rätt att förklara frågestunden
avslutad även om alla anmälda frågeställare
inte beretts tillfälle att yttra sig.
_________
Detta beslut träder i kraft den 1 mars 2005.
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