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Talmanskonferensens förslag till en ny arbetsordning för riksdagen

FÖRSLAGETS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL
Riksdagen har godkänt och republikens president har stadfås t Finlands grundlag. Den träder i
kraft den l mars 2000.
Finlands grundlag (73111999) upphäver gällande riksdagsordning, som regleringen av riksdagsarbetet i stor utsträckning bygger på. En
betydande del av den detaljerade reglering av
riksdagsarbetet som för närvarande ingår i riksdagsordningen finns inte med i den nya grundlagen. Vad riksdagen beträffar har i grundlagen
tagits in närmast de grundläggande bestämmelserna om riksdagens ställning som det högsta
statsorganet och om riksdagens relationer till
övriga statsorgan samt om riksdagsledamöternas
ställning. I fråga om riksdagens verksamhet finns
i grundlagen de centrala bestämmelserna om beslutsfattandet i riksdagen samt om minoritetens
ställning och rättigheter.
I samband med reformen är emellertid avsikten att hålla kvar den detaljerade regleringen av
riksdagsarbetet och att huvudsakligen till riksdagens arbetsordning flytta de bestämmelser i riksdagsordningen som inte ingår i den nya grundlagen. Enligt förslaget kommer vissa bestämmelser
att flyttas från arbetsordningen till olika reglementen och talmanskonferensens anvisningar.
Till riksdagens nya arbetsordning överförs de
närmare bestämmelser om behandlingen av lag-
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förslag och statens budgetförslag som för närvarande ingår i riksdagsordningen. Enligt förslaget
kommer också de centrala bestämmelserna om
utskotten och om riksdagens övriga organ att tas
in i riksdagens arbetsordning. Till riksdagens arbetsordning överflyttas dessutom i sin helhet bestämmelserna om bl.a. ordningen vid anföranden, bordläggning, remissdebatter och anmälningsärenden. I arbetsordningen skall också tas
in bestämmelser om skriftliga spörsmål samt om
frågetimmar och aktuella debatter.
Riksdagens arbetsordning får en allt större
betydelse i och med att en stor del av de bestämmelser om riksdagsarbetet som för närvarande
ingår i riksdagsordningen flyttas över till arbetsordningen. Enligt 7 §lagen om arrangemang för
ikraftträdandet av Finlands grundlag (732/1999)
kan riksdagen redan innan grundlagen trätt i
kraft på förslag av talmanskonferensen och i den
ordning som i riksdagsordningen nu föreskrivs
angående behandlingen av lagförslag, dvs. vid tre
behandlingar i plenum, godkänna den nya arbetsordningen. Arbetsordningen kan dock inte
träda i kraft förrän grundlagen träder i kraft.
Riksdagens nya arbetsordning avses träda i
kraft samtidigt som den nya grundlagen dvs. den
l mars 2000.
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ALLMÄN MOTIVERING
1. Nuläge
De grundläggande bestämmelserna om riksdagens ställning i statsmaskineriet samt om dess
huvudsakliga uppgifter och befogenheter ingår i
Regeringsformen för Finland av 1919. Bestämmelserna om riksdagens verksamhet finns i riksdagsordningen av år 1928. Riksdagsordningens
bestämmelser om riksdagens och dess arbete är
rätt detaljerade.
Riksdagsordningen kompletteras av en arbetsordning som riksdagen har godkänt för sig.
Den innehåller närmare bestämmelser om arbetsformerna och procedurerna. Riksdagens arbetsordning godkändes 1927. Dessutom godkände riksdagen 1983 en valstadga med närmare
bestämmelser om förfaringssätten vid val i riksdagen.
2. Förslagets mål och centrala innehåll
Förslaget hänför sig till den nya Finlands
grundlag. När denna träder i kraft den l mars
2000 upphävs gällande riksdagsordning.
A v bestämmelserna om riksdagen ingår i den
nya grundlagen närmast de grundläggande bestämmelserna om riksdagens ställning som det
högsta statsorganet och om riksdagens relationer
till de övriga statsorganen samt om riksdagsledamöternas ställning. En stor del av de detaljerade
bestämmelserna om riksdagsarbetet som för närvarande ingår i riksdagsordningen finns inte med
i grundlagen. I fråga om riksdagens verksamhet
upptar grundlagen de centrala bestämmelserna
om beslutsfattandet i riksdagen och om minoritetens ställning.
I samband med reformen är det emellertid
meningen att hålla kvar den detaljerade regleringen av riksdagsarbetet. Därför föreslås det att
huvudsakligen i riksdagens arbetsordning skall
tas in de bestämmelser i riksdagsordningen som
inte ingår i den nya grundlagen. Enligt förslaget
kommer vissa detaljer att överföras från arbetsordningen till reglementen och talmanskonferensens anvisningar.
Den nya grundlagen innehåller vissa ändringar som syftar till att revidera riksdagsarbetet.

Exempel på sådana är bl.a. övergången till två
behandlingar i fråga om lagförslag, avskaffande
av riksdagens elektorer och justeringsmän, ersättande av hemställningsmotioner med åtgärdsmotioner samt en ändring av interpellationsförfarandet så att det redan vid framställande av en
interpellation krävs att 20 riksdagsledamöter
skriver under den. Enligt förslaget kommer riksdagens nya arbetsordning också att inrymma
närmare bestämmelser om hur dessa reformer
skall genomföras i praktiken. I arbetsordningen
skall också tas in närmare bestämmelser om
förfaringssätten när riksdagen deltar i valet av
statsminister och vid behov förrättar val av statsminister.
Den nya arbetsordningen föreslås innehålla
vissa bestämmelser som avser att utveckla riksdagsarbetet. I syfte att göra behandlingen av lagförslag snabbare och klarare föreslås att innehållet i ett lagförslag utan paragrafvis behandling
kan konstateras ha blivit godkänt i sin helhet i
enlighet med utskottsbetänkandet, om det inte i
de handlingar som är föremål för behandling
eller på något annat sätt har framförts avvikande
paragrafförslag.
I förslaget till arbetsordning betonas talmannens uppgift att leda debatten vid plenum. Förslaget förbättrar talmannens möjligheter att se
till att debatten framskrider och att främja uppkomsten av levande och intressanta politiska debatter. Enligt förslaget skall bestämmelserna om
i vilken ordning anföranden beviljas ändras så att
det blir beroende av talmannens prövning om en
minister skall få ordet före andra som bett om
ordet. Samtidigt utvidgas bruket av föredragningsanföranden så att den första undertecknaren av en motion får hålla ett föredragningsanförande vid remissdebatten av motionen och att
talmannen vid den debatt som förs utifrån utskottets betänkande även kan bevilja ordföranden för det utskott som avgett utlåtandet ett
föredragningsanförande i saken. Enligt förslaget
skall bestämmelserna om repliker förenklas så att
bestämmelserna inte längre gäller replikernas
innehåll. Förslaget går också ut på att utveckla
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debatten i riksdagen genom att det skapas tillfälle
för ledamöterna till en snabbdialog, t.ex. i början
av första behandlingen av ett betydande lagförslag. Enligt förslaget skall detta genomföras så
att talmanskonferensen på förhand kan reservera
en del av en debatt för anföranden som får räcka
högst den tid som talmanskonferensen bestämmer. F örslaget syftar också till att göra gruppanförandepraxis klarare genom mer detaljerade bestämmelser om detta.
Bestämmelserna om förfarandet vid spörsmål
förs i sin helhet över till arbetsordningen. Detta
gör det möjligt att smidigt utveckla förfarandet
vid spörsmål allteftersom behoven ändras. Det är
möjligt att den nya åtgärdsmotionen och ledamöternas ökade möjligheter att direkt få information av myndigheter minskar ledamöternas
behov att använda skriftliga spörsmål. För den
händelse att antalet skriftliga spörsmål trots allt
fortsätter att öka i samma takt som under de
senaste åren innehåller förslaget emellertid också
en bestämmelse om en möjlighet att begränsa
antalet skriftliga spörsmål. Enligt bestämmelsen
han riksdagen på förslag av talmanskonferensen
av särskilda skäl besluta att en riksdagsledamot
får ställa endast ett visst antal skriftliga spörsmäl
under ett riksmöte eller en del av det.
Enligt förslaget skall talmanskonferensens roll
som den instans som styr riksdagsarbetet göras
klarare och befästas. En del av de detaljerade
procedurbestämmelser, som styr riksdagsarbetet
och som för närvarande finns i riksdagens arbetsordning, föreslås bli överflyttade till talmanskonferensens anvisningar. Exempel på dylika procedurbestämmelser är bl.a. bestämmelserna om
hur ordet begärs och hur anförandena hålls.
Talmanskonferensen föreslås få mer självständig beslutsmakt än för närvarande. Som följd av
att justeringsmännen avskaffas är det i fortsättningen talmanskonferensen som avgör eventuella problem som dyker upp vid avfattandet av
riksdagens svar. Talmanskonferensen beslutar
om tillstånd fören riksdagsledamot att vara frånvarande högst en vecka. Talmanskonferensen
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beslutar också om remittering av åtgärdsmotioner till utskotten och om upptagande av åtgärdsmotioner till remissdebatt vid plenum.
I enlighet med utlåtandena från riksdagsgrupperna föreslås att riksdagens utskottsindelning
skall bibehållas oförändrad enligt den nuvarande
ministeriemotsvarighetsprincipen. Framtidsutskottet, som funnits sedan 1993 som ett tillfälligt
utskott, föreslås bli permanent. Arbetspolitiska
utskottet skall heta arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottet, ett namn som bättre speglar
utskottets behörighetsområde. Inga ändringar
föreslås i antalet utskottsmedlemmar.
3. Beredningen av förslaget

Riksdagens talmanskonferens tillsatte den
mars 1996 en arbetsgrupp för att bereda en ny
arbetsordning för riksdagen. Riksdagens generalsekreterare Seppo Tiitinen var ordförande för
arbetsgruppen. Arbetsgruppen hade i uppdrag
att bereda förslag från talmanskonferensen om
en sådan ändring av arbetsordningen att i arbetsordningen tas in de av riksdagsordningens nuvarande bestämmelser som inte kommer att ingå i
den nya grundlag som bereddes av kommitten
Grundlag 2000. Arbetsgruppen hade samtidigt
till uppgift att revidera och förenhetliga arbetsordningens struktur och lydelse samt att också
beakta de ändringar som berodde på konstaterade behov av att utveckla riksdagsarbetet. Arbetsgruppen överlämnade sin promemoria till talmanskonferensen den 17 februari 1998.
Talmanskonferensen tillsatte den 16 februari
1999 en arbetsgrupp med uppgift att se över förslaget till riksdagens arbetsordning i promemorian frän arbetsgruppen Riksdagens arbetsordning
2000 med hänsyn till den nya grundlagens slutliga innehåll. Riksdagens generalsekreterare Seppo Tiitinen var ordförande för arbetsgruppen för
revidering av Riksdagens arbetsordning 2000.
Talmanskonferensens förslag till en ny arbetsordning för riksdagen bygger på det förslag som
arbetsgruppen lagt fram i sin promemoria.
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DETALJMOTIVERING

l kap. Riksmöte
l§. Sammanträdande till riksmöte. Paragrafen
innehåller bestämmelser om hur riksdagen sammanträder. Enligt l mom. sammanträder riksdagen till riksmöte årligen den första februari
klockan tolv, om inte riksdagen bestämmer någon annan sammanträdestid. Momentet motsvarar 19 § l mom. och 25 § l mom. i gällande
riksdagsordning och kompletterar 33 § l mom. i
grundlagen, enligt vilket riksdagen sammanträder årligen till riksmöte vid en tidpunkt som
riksdagen bestämmer.
I praktiken beslutar riksdagen i allmänhet i
slutet av föregående riksmöte om vid vilken tid
följande riksmöte skall sammanträda. Genom
bestämmelsen i l mom. säkerställs att riksdagen
alltid har en viss dag när den skall sammanträda.
Samtidigt ges uttryck för den vedertagna rytm
genom vilken en valperiod fördelar sig på riksmöten, som börjar i februari.
Liksom för närvarande öppnas riksmötet
inom tre dagar efter det riksdagen har sammanträtt. Republikens president låter inte längre tillkännagiva tiden för när riksmötet skall öppnas,
utan riksmötet öppnas vid en tidpunkt som talmannen kommer överens om med republikens
president.
Nämnda bestämmelser ersätter 26 och 27 §
riksdagsordningen. Närmare bestämmelser om
arrangemangen i samband med öppnande av
riksdagen och avslutning av valperiod ingår för
närvarande i förordningen om riksdagsceremonielet (90/ 1977) . Enligt förordningen hålls en
riksdagsgudstjänst i domkyrkan i Helsingfors
före riksdagens öppnande och avslutning av valperiod. Efter gudstjänstens slut förflyttar man sig
till riksdagshuset, där riksdagen öppnas eller
valperioden avslutas. Vid riksdagens öppnande
hälsar republikens president riksdagen och förklarar riksdagen öppnad. Riksdagens talman besvarar på riksdagens vägnar republikens presidents tal. Då en valperiod avslutas frambär riksdagens talman riksdagens hälsning till republikens president, varefter republikens president

förklarar riksdagsarbetet under valperioden avslutat.
I detta sammanhang har man inte för avsikt
att ändra ovan beskrivna traditionella ceremoniel vid riksdags öppnande och avslutning av
valperiod. Vid behov kan ceremonielet emellertid
utvecklas t.ex. så att statsministern bereds möjlighet att vid riksmötets öppnande redogöra för
vilka propositioner som regeringen ämnar överlämna till riksdagen och vid avslutning av valperioden ge en översikt av regeringens verksamhet
under den gångna valperioden. Detta skulle stå
väl i samklang med den nya grundlagens bestämmelser, som betonar parlamentarismen och
statsträdets ställning. Med beaktande av hur vedertaget ceremonielet har blivit torde den särskilda förordningen i saken kunna upphävas i samband med att grundlagen träder i kraft. Talmanskonferensen kan vid behov meddela anvisningar
som motsvarar gällande bestämmelser i förordningen.
Enligt 2 mom. sammanträder riksdagen i riksdagshuset. om inte talmannen av tvingande skäl
har beslutat om en annan sammanträdesplats.
Momentet ersätter 18 §riksdagsordningen, enligt
vilken riksdagens sammanträden skall hållas i
rikets huvudstad utom då detta är omöjligt eller
vådligt för riksdagens säkerhet. I detta fall bestämmer republikens president en annan mötesort. Förutom de orsaker som nämns i 18 §riksdagsordningen kan såsom ett i Jagrummet avsett
tvingande skäl även anses t.ex. sådana reparationsarbeten i plenisalen som hindrar riksdagen
att samlas i riksdagshuset.
2 §. Fullmaktsgranskning. I l mom. ingår bestämmelser om granskning av fullmakterna efter
valet. Det föreslås att i momentet skall skrivas in
vedertagen praxis, enligt vilken justitiekanslern i
statsrådet granskar riksdagsledamöternas fullmakter. Om justitiekanslern har förhindrar granskar biträdande justitiekanslern fullmakterna.
En alfabetisk förteckning uppgörs över de riksdagsledamöter som företett en godkänd fullmakt. Riksdagens första plenum efter valet börjar med namnupprop med förteckningen. I bör-
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jan av de övriga riksmötena under valperioden
förrättas inte längre namnupprop med förteckningen, utan namnuppropet sker maskinellt.
Paragrafens 2 mom. innehåller bestämmelser
om granskning av fullmakter som företes senare.
Bestämmelserna gäller både ersättare för en riksdagsledamot, som senare under valperioden träder i stället för ledamoten, och de vid valet valda
riksdagsledamöter som inte har kunnat delta i
fullmaktsgranskningen enligt l mom. Att justitiekanslern granskat fullmakten och att den företetts för talmannen antecknas i den alfabetiska
förteckning som avses i l mom.
Paragrafen ersätter 23 § riksdagsordningen.
3 §. Avbrytande av riksmöte. I denna paragraf
ingår bestämmelser om avbrytande av riksmötet,
t.ex. för riksdagens ferier och när riksdagen avslutar sina plena innan följande riksmöte börjar.
Riksdagen beslutar om avbrytande av riksmötet
på förslag av talmanskonferensen och samtidigt
besluts också när riksdagen skall sammanträda
för att fortsätta sitt arbete. Talmannen kan emellertid vid behov sammankalla riksdagen också
när riksmötet är avbrutet.
När riksmötet är avbrutet kan endast sädana
riksmötesåtgärder vidtas om vilka det föreskrivs
särskilt. Under riksdagens ferier kan således t.ex.
inte lag- eller åtgärdsmotioner väckas. Om möjligheten att ställa skriftliga spörsmål också när
riksmötet är avbrutet bestäms i 27 § l mom.
Bestämmelserna i denna paragraf ersätter delvis bestämmelserna i 19 § riksdagsordningen.
2 kap. Organ som riksdagen väljer
4 §. Val av talman och vice talmän. Bestämmelserna i denna paragrafkompletterar 34 § l och 2
mom. grundlagen om hur valet av talman och
vice talmän skall förrättas genom att det föreskrivs att val av talman och vice talmän förrättas
i första plenum under riksmötet. Enligt förslaget
skall i paragrafen ytterligare tas in bestämmelser
om den högtidliga försäkran som talmannen och
vice talmännen skall avge för riksdagen, om älderstalmannen, om mandatperioden för de talmän som valts under valperiodens sista riksmöte
samt om val av en ny eller en tillfällig talman eller
vice talman.
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Bestämmelserna motsvarar i stort 25 § 3-7
mom. riksdagsordningen. Även valet av vice talmän sker under ledning av ålderstalmannen.
Först efter det att valet har förrättats avger talmannen och vice talmännen i tur och ordning den
högtidliga försäkran. Efter detta börjar talmannen fullgöra sin uppgift. Försäkran föreslås bli
något förkortad. Punkten om upprätthållande av
regeringens rätt föreslås bli struken.
Bestämmelsen om val av en tillfällig talman
eller vice talman när talmannen eller vice talmannen är förhindrad att fullgöra sin uppgift än ny.
Syftet med bestämmelsen är att säkerställa att
talmannens uppgifter sköts t.ex. under en läng
sjukledighet för talmannen eller en vice talman.
5 §. Talmannen och presidiet. Paragrafen innehåller en allmän bestämmelse om talmannens
uppgift att leda riksdagens verksamhet tillsammans med talmanskonferensen på det sätt som
närmare bestäms i grundlagen och denna arbetsordning. Den grundläggande bestämmelsen om
talmannens uppgifter i plenum finns i 42 §grundlagen. Enligt förslaget skall i paragrafen också
tas in bestämmelsen i 4 § i riksdagens gällande
arbetsordning. Enligt den är det talmannen och
vice talmännen som bildar presidiet. Ytterligare
föreslås att i 2 mom. i denna paragraf skrivs in
bestämmelsen i 55 § 4 mom. riksdagsordningen.
Där sägs att om talmannen och vice talmännen är
förhindrade att sköta talmansuppdraget förs ordet av den till åren äldsta medlem i talmanskonferensen som är närvarande vid plenum.
Talmannens uppgift att leda arbetet i plenum
är betydelsefull. Talmannen beslutar om sammankallande av plenum och om dagordningen
för plenum, leder ordet i plenum samt framställer
besluts- och omröstningsförslagen. Talmannen
är ordförande för talmanskonferensen. Talmannen leder dessutom riksdagens förvaltning genom sitt ordförandeskap i kanslikommissionen.
Talmannen företräder riksdagen gentemot övriga statsorgan och myndigheter. Talmannen har
också till uppgift att vid behov företräda riksdagen i dess internationella relationer. Vid behov
kan talmanskonferensen bistå talmannen t.ex.
vid fastställaodet av riksdagens hällning för en
internationell konferens eller sammankomst.
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6 §. Talmanskonferensens uppgifter. Paragrafen upptar en förteckning över talmanskonferensens huvudsakliga uppgifter. Den kompletterar bestämmelserna i 34 § 3 mo m. grundlagen och
är avsedd att betona talmanskonferensens roll
vid styrningen av riksdagens arbete och att göra
uppgiftsfördelningen mellan riksdagsorganen
klarare.
Enligt l mom. l punkten i denna paragrafhar
talmanskonferensen till uppgift att lägga fram
förslag och ge anvisningar om hur riksdagsarbetet skall ordnas. F ör närvarande bygger en stor
del av talmanskonferensens uppgifter på en allmän bestämmelse enligt 54§ 2m om. riksdagsordningen och 29 § l mom. i riksdagens gällande
arbetsordning om skyldighet att framställa förslag om hur riksdagens arbete skall ordnas. Enligt förslaget skall i riksdagens nya arbetsordning
tas in specialbestämmelser om de flesta uppgifter
som talmanskonferensen för närvarande har
med stöd av den allmänna bestämmelsen. Det
har emellertid ansetts nödvändigt att ha kvar
också den allmänna bestämmelsen för att de föränderliga behoven till följd av att riksdagsarbetet
utvecklas skall kunna tillgodoses. Exempel på
uppgifter som också i framtiden kommer att basera sig på den allmänna bestämmelsen är bl.a.
förslag om förfarandet vid behandlingen av ett
särskilt ärende samt avgivande av utlåtande och
framläggande av förslag för plenum när en riksdagsledamot anhåller om befrielse från sitt uppdrag som riksdagsledamot eller från ett uppdrag
som han eller hon har valts till av riksdagen. Vid
behov kan talmanskonferensen meddela olika
stående anvisningar med stöd av denna bestämmelse, t. ex. om hur protokollen över plenum skall
upprättas eller om frånvarotillstånd.
Enligt 2 punkten har talmanskonferensen till
uppgift att lägga fram förslag om till vilket utskott ett ärende skall remitteras för beredning
och vilket/vilka utskott som skall ge utlåtande
om ärendet till det utskott som avger betänkande. Denna uppgift har hittills baserat sig på den
allmänna bestämmelsen om talmanskonferensens uppgifter i 54 § 2 mom. riksdagsordningen
och i 29 § l mo m. i riksdagens gällande arbetsordnmg.

Enligt 3 punkten i momentet har talmanskonferensen till uppgift att under valperiodens första
riksmöte göra upp en förteckning över lagförslag
som godkänts att vila och lägga fram förslag om
remittering av dem till utskott. Punkten motsvarar bestämmelserna i 53 § i riksdagens gällande
arbetsordning. I den nya grundlagen ingår inte
någon bestämmelse som motsvarar 74 § i riksdagsordningen. Enligt denna paragraf anses ett
vilande lagförslag ha förfallit, om en ny lag stiftats i den sak som lagförslaget gäller. Talmanskonferensen kommer således inte längre att lägga
fram ett förslag om vilka vilande lagförslag som
anses ha förfallit, utan varje lagförslag sänds till
ett utskott, som kan föreslå att de i sak godkänns
oförändrade eller förkastas.
Talmanskonferensen har enligt 4 punkten till
uppgift att föreslå till vilket plenum ett ärende
skall bordläggas. Största delen av bestämmelserna om bordläggning av ett ärende i ett plenum
finns i 57§. Bestämmelser om bordläggning ingår
ytterligare i 23 § l mom., som gäller bordläggning
av meddelanden och redogörelser från statsrådet
och i 65 § l mom. som gäller bordläggning av
republikens presidents meddelande om vem som
är statsministerkandidaL Talmanskonferensens
uppgift har direkt samband med den obligatoriska bordläggningen med stöd av bestämmelserna.
Syftet med denna bordläggning är att ge ledamöterna tillräckligt tid att sätta sig in i ett ärende
innan det börjar behandlas i plenum.
Enligt 5 punkten har talmanskonferensen till
uppgift att godkänna planerna för plenum. Med
hjälp av dessa planer styr talmanskonferensen
planeringen av riksdagens arbete. I förslaget till
riksdagens nya arbetsordning ingår inte någon
bestämmelse motsvarande 56 § i gällande arbetsordning. Enligt denna bestämmelse må plenum ej
fortgå efter klockan 23 utan särskild anledning.
När talmanskonferensen godkänner planerna
för plenum skall den emellertid se till att principen om undvikande av nattplenum också iakttas
i fortsättningen.
Enligt 6 punkten har talmanskonferensen till
uppgift att lägga fram förslag för plenum om
förlust av riksdagsmannaarvode eller en del av
det med stöd av 2 §lagen om riksdagsmannaarv-
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ode (328/1947) eller om inhämtande av ställningstagande av grundlagsutskottet med stöd av
28 §3m om. grundlagen. I anknytning till att den
nya grundlagen träder i kraft har det beretts ett
förslag tilllag om ändring av lagen om riksdagsmannaarvode. Avsikten är att denna ändring genom en lagmotion skall tas upp till behandling i
riksdagen i samband med denna arbetsordning.
Enligt förslaget kan riksdagen på förslag av talmanskonferensen besluta att en riksdagsledamot, som upprepade gånger utan tillstånd från
riksdagen låter bli att delta i riksdagsarbetet förlorar sitt arvode eller en del av det för viss tid. Om
ledamoten också efter detta fortsätter att försumma att sköta sitt uppdrag, kan talmanskonferensen föreslå att det fattas ett nytt beslut om förlust
av arvodet eller att det tidigare beslutet fortfarande skall gälla eller föreslå plenum att riksdagen
skall besluta inhämta ställningstagande av
grundlagsutskottet med stöd av 28 § 3 mom.
grundlagen. Ett förslag om att ett ärende som
gäller försummelse av riksdagsledamotsuppdraget skall tas upp till behandling kan läggas fram
t.ex. av ett utskott, om någon av dess medlemmar
utan godtagbar orsak upprepade gånger uteblir
från utskottets sammanträden. Talmanskonferensen kan ta upp saken till behandling också på
eget initiativ.
Talmanskonferensen har enligt 7 punkten till
uppgift att ta initiativ till stiftande av en lag om
riksdagens tjänstemän, riksdagens arbetsordning
och valstadga för riksdagen. Denna punkt kompletterar bestämmelsen i slutet av 34 § 3 mom.
grundlagen och motsvarar bestämmelserna i 54§
2 mom. riksdagsordningen.
Enligt 8 punkten har talmanskonferensen till
uppgift att lägga fram förslag om stiftande av
reglementen som gäller riksdagens förvaltning,
om det inte har bestämts att dessa förslag skall
framställas av kanslikommissionen. Denna
punkt ersätter bestämmelsen i 52 § 2 mom. riksdagsordningen, enligt vilken talmanskonferensen skall göra framställning om stiftande av reglementen för riksdagens tjänstemän. Med stöd av
denna punkt lägger talmanskonferensen fram
förslag bl.a. om stiftande av ett reglemente för
riksdagens kansli. I 73 §, som gäller kanslikom-
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missionens uppgifter, föreslås en bestämmelse
om att kanslikommissionen skall framställa förslag om stiftande av riksdagens räkenskapsstadga.
Enligt 9 punkten har talmanskonferensen till
uppgift att lägga fram förslag till instruktioner
för de organ som väljs av riksdagen. I 18 § ingår
bestämmelser om godkännande av instruktioner
för organen.
Talmanskonferensen har enligt l Opunkten till
uppgift att meddela allmänna anvisningar om
utskottens behörighetsområden och utskottsarbetet. Enligt 29 §i riksdagens gällande arbetsordning ankommer det på talmanskonferensen att
godkänna instruktion för utskottens sekreterare
och vid behov utfärda allmänna anvisningar om
utskottens arbete. Med stöd av denna bestämmelse har talmanskonferensen fastställt allmänna anvisningar för specialutskotten samt mallar
för handlingar och behandlingen av ärenden. I
dessa allmänna anvisningar har man slagit fast
utskottens huvudsakliga uppgifter och gett rätt
detaljerade anvisningar om behandlingen av
ärenden i specialutskotten. Det är också i fortsättningen ändamålsenligast att ta in bestämmelser om utskottens behörighetsområden och utskottsarbetet i allmänna anvisningar som godkänns av talmanskonferensen. Då kan man på ett
smidigt sätt reglera utskottens verksamhet när
situationen och uppgifterna förändras. Talmanskonferensen kan bl.a. vid behov ändra gränserna
för utskottens behörighetsområden i syfte att
jämna ut arbetsmängden mellan utskotten.
Enligt Il punkten har talmanskonferensen till
uppgift att besluta om annat deltagande i internationellt samarbete från riksdagsledamöters
sida som avses i l O § och meddela allmänna
anvisningar om detta. Enligt förslaget skall det i
l O§ i arbetsordningen tas in bestämmelser om till
vilka internationella organ riksdagens företrädare väljs i plenum. Talmanskonferensens anvisningar kan innehålla bestämmelser om bl.a. när
talmanskonferensen beslutar om företrädarna
och när berörda utskott beslutar om dem samt
om vilken rapporteringsskyldighet de har.
Talmanskonferensen har enligt 12 punkten till
uppgift att lägga fram förslag om riksdagsgrup-
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pernas inbördes sittordning i plenisalen. Enligt
7 § l mom. 6 punkten i riksdagens gällande arbetsordning skall kanslikommissionen föreslå
hur platserna i plenisalen skall fördelas mellan
riksdagsgrupperna. Eftersom det också i övrigt
är talmanskonferensen som skall behandla ärenden som gäller plenum kan det anses att det
bättre lämpar sig för talmanskonferensen att lägga fram förslag om sittordningen än för kanslikommissionen. I början av en valperiod kan det
emellertid hända att förslaget om sittordning
kommer att läggas fram någon dag senare än för
närvarande i vänta på att talmanskonferensen
skall konstituera sig.
Enligt 13 punkten har talmanskonferensen till
uppgift att lägga fram förslag om tillsättande av
tillfålliga utskott samt om hur många medlemmar och ersättare som skall väljas till ett sådant
utskott. Bestämmelser om tillfålliga utskott ingår
i 35 § l mo m. grundlagen samt i 7 § 2 mo m. och 8 §
2 mom. i denna arbetsordning. Dessa bestämmelser ersätter Il § 3 mom. och vissa bestämmelser i 29 § l m om. 4 punkten i gällande arbetsordning.
Också en enskild riksdagsledamot kan med
stöd av 21 §lägga fram ett förslag om tillsättande
av ett tillfålligt utskott. Talmanskonferensen
skall med anledning av ett sådant förslag ge utlåtande till riksdagen. Om talmanskonferensen i
sitt utlåtande föreslår att förslaget skall godkännas måste den samtidigt föreslå hur många medlemmar och ersättare som skall väljas till det
tillfålliga utskottet.
Talmanskonferensen har enligt 14 punkten till
uppgift att fatta beslut och lägga fram förslag om
andra ärenden om vilka så bestäms särskilt. Talmanskonferensen har getts självständig beslutsmakt i vissa enskilda frågor, t.ex. beviljande av
tillstånd tilllängst en veckas frånvaro (48 §)och
ordnande a v en debatt om en aktuell fråga (26 § l
mom.) samt om upptagande av ett ärende som
gäller Europeiska unionen eller en utredning till
debatt i plenum (96 § 2 mom. och 97 § l mom.
grundlagen).
Enligt 15 punkten har talmanskonferensen
till uppgift att vara rådgivande organ i ärenden
som hör till talmannens beslutanderätt. Enligt

42 § l mom. grundlagen och 45 och 46 § i denna
arbetsordning beslutar talmannen t.ex. om tidpunkten och dagordningen för plenum med
iakttagande i mån av möjlighet den pienarplan
som talmanskonferensen har godkänt. Eftersom talmanskonferensen sammanträder under
nästan alla plenidagar har medlemmarna i talmanskonferensen möjlighet att för talmannen
lägga fram förslag om ärenden som kunde tas
upp på dagordningen för plenum och om tidpunkterna för plenum.
Enligt 2 mom. i paragrafen avgör talmannens
röst när rösterna faller lika i talmanskonferensen.
Momentet motsvarar 29 § 2 mom. i gällande
arbetsordning.
7 §. Utskotten. I paragrafens l mom. ingår en
förteckning över de permanenta utskotten i riksdagen. Utskottsväsendet reviderades 1991 med
utgångspunkt i ministeriemotsvarighetsprincipen så att utskottens namn och behörighetsområden som regel motsvarar ministerieindelningen. Den nuvarande utskottsindelningen föreslås
bli bibehållen oförändrad. Framtidsutskottet,
som funnits sedan 1993 som ett tillfälligt utskott,
föreslås nu bli permanent. Eftersom arbetspolitiska utskottet skall behandla jämställdhetsfrågor föreslås att utskottets namn ändras till
arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottet.
Namnet speglar bättre utskottets behörighetsområde. Momentet kompiettar bestämmelserna i
35 § l mo m. grundlagen och ersätter l O§ 2 mo m.
i gällande arbetsordning.
I 2 mom. föreskrivs om tillsättande av tillfålliga utskott och om deras mandatperiod. Bestämmelserna kompletterar den sista meningen i 35 § l
mom. grundlagen. Bestämmelsen om ett tillfålligt utskotts mandatperiod motsvarar 41 § 4
mom. i riksdagsordningen.
I 3 mom. finns en bestämmelse om stora utskottets rätt att godkänna en arbetsordning för
sig. På grund av stora utskottets traditionella
särställning och på grund av dess uppgifter, som
skiljer sig från de övriga utskottens uppgifter,
föreslås att stora utskottet skall få ha kvar sin rätt
att i en arbetsordning som det godkänner för sig
göra nödvändiga preciseringar i de procedurbestämmelser som i allmänhet iakttas i utskotten
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(44 §). I stora utskottets arbetsordning kan vid
behov också föreskrivas om val av flera än en vice
ordförande.
8 §. Antalet medlemmar i utskotten. I l mom.
föreskrivs om antalet medlemmar i stora utskottet, finansutskottet och de övriga permanenta
utskotten. Inga ändringar föreslås i utskottsmedlemmarnas antal. I 2 mom. bestäms om antalet
medlemmar i ett tillfålligt utskott. Bestämmelserna i l och 2 mom. motsvarar Il § i gällande
arbetsordning.
I 3 mom. föreskrivs om möjligheten att på
framställning av ett utskott vid behov öka antalet
ersättare i stora utskottet eller antalet medlemmar eller ersättare i något annat utskott. Syftet
med detta moment är att genom fler medlemmar
eller ersättare i ett utskott säkerställa att utskottet är beslutfört t. ex. i en situation när en stor del
av utskottets medlemmar inte kan delta i behandlingen av ett ärende. Momentet ersätter 40 § 4
mom. riksdagsordningen.
9 §. Befrielsefrån medlemskap i ett utskott. I l
mom. i denna pararaf ingår bestämmelser om
rätten att avböja medlemskap i flera än två utskott. Som regel skall varje riksdagsledamot, som
inte är medlem av statsrådet eller som inte har
några särskilt arbetsdryga specialuppgifter i riksdagen, t.ex. ordförandeskapet i en stor riksdagsgrupp, vara ordinarie medlem i åtminstone ett
utskott.
I 2 mom. föreskrivs om befriande av en riksdagsledamot från medlemskap i ett utskott på
egen begäran. En godtagbar orsak skall liksom
för närvarande vara t.ex. en omorganisering av
utskottsplatserna.
Paragrafens bestämmelser motsvarar 13 § i
gällande arbetsordning.
l O §. Riksdagens företrädare i internationella
organ. I l mom. ingår bestämmelser om val av
riksdagens företrädare i Finlands delegation i
Nordiska rådet, Finlands delegation i Europarådet samt i parlamentariska församlingen vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. Företrädarna i Finlands delegation i Nordiska rådet och i Finlands delegation i Europarådet
väljs i början av varje riksmöte. Bestämmelserna
i l och 2 punkten i momentet motsvarar bestäm2 290298
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melserna i § lagen om Finlands delegation i
Nordiska rådet och i l§ lagen om Finlands delegation i Europarådet.
Bestämmelsen om val av företrädare i parlamentariska församlingen vid Organisationen för
säkerhet och samarbete i Europa är ny. OSSE:s
parlamentariska församling inledde sin verksamhet 1991. Till en början företräddes Finlands
riksdag i församlingen av Finlands delegation i
Europarådet kompletterad med talmannen.
Riksdagen valde sina företrädare till Finlands
delegation i parlamentariska församlingen vid
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa första gången i december 1993 när det till
riksdagsordningen hade fogats en ny 88 b § och
till riksdagens arbetsordning en ny 62 b §. På
grund av den vedertagna ställning som den parlamentariska församlingen vid Organisationen för
säkerhet och samarbete i Europa har föreslås att
en särskild bestämmelse om val av riksdagens
företrädare i parlamentariska församlingen vid
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa skall tas in som punkt 3 i l mom.
Med anledning av internationella behov föreslås att det i 2 mo m. skall tas in en allmän bestämmelse om att riksdagen beslutar om val av företrädare för riksdagen i ett sådant internationellt
organ i vars verksamhet riksdagen deltar enligt
ett internationellt avtal. Riksdagen beslutar på
förslag av talmanskonferensen vid behov också
om företrädarnas mandatperiod och deras antal,
om det internationella avtalet inte ger något direkt svar på detta. När företrädare för riksdagen
deltar i ett internationellt organs verksamhet
utan att engagemanget grundar sig på ett internationellt avtal som Finland har godkänt, väljs
riksdagens företrädare på det sätt som sägs i 6 § l
mom. 11 punkten.
Enligt paragrafens 3 mo m. skall de företrädare
för riksdagen som avses i l och 2 mom. årligen
lämna en berättelse om sin verksamhet till riksdagen. I fråga om Finlands delegation i Nordiska
rådet och Finlands delegation i Europarådet
finns bestämmelser om skyldigheten att lämna
berättelse i respektive lag. Beträffande den parlamentariska församlingen vid Organisationen för
säkerhet och samarbete i Europa har någon mot-
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svarande bestämmelse inte funnits, med samtidigt som det föreslås att valet av företrädare skall
flyttas över på riksdagens plenum är det motiverat att de valda företrädarna åläggs att rapportera om sin verksamhet genom att årligen lämna en
berättelse om sin verksamhet till riksdagen. Enligt förslaget skall skyldigheten att lämna en berättelse också utsträckas till företrädare som
eventuellt väljs med stöd av 2 mom.
l I§. Riksdagens justitieombudsman. I paragrafen ingår bestämmelser om val av riksdagens
justitieombudsman och om den berättelse som
han skall ge. Enligt 49 § I mom. i den gällande
regeringsformen förrättas val av riksdagens justitieoro budsman i den ordning som gäller för val a v
riksdagens talman. Justitieombudsmannen har
således valts utan att ämbetet har förklarats ledigt och genom val i plenum utan debatt. I den
nya grundlagen ingår inga bestämmelser om på
vilket sätt valet skall förrättas, utan till denna del
måste saken regleras i riksdagens arbetsordning.
Före valet av riksdagens justitieombudsman
1995 ordnades en inofficiell offentlig utfrågning i
riksdagen. Då blev de personer hörda som hade
anmält att de stod till förfogande för ämbetet.
Orsaken till att utfrågningen ordnades var att
riksdagsmännen för valet av justitieombudsman
ville höra personernas uppfattningar bl.a. om
vilka frågor som de ansåg viktiga vid skötseln av
ämbetet. År 1998 hörde grundlagsutskottet en
del av de personer som hade anmält sig stå till
förfogande för ämbetet innan valet av biträdande
justitieombudsman förrättades.
På grund av riksdagens justitieombudsmans
ställning och på grund av att hans uppgifter har
ökat och förändrats föreslås i denna paragraf att
bestämmelserna om valet av justitieombudsman
ändras så att ämbetet som riksdagens justitieombudsman förklaras ledigt på det sätt som talmanskonferensen beslutar och att grundlagsutskottet skall komma med en skriftlig bedömning
av dem som anmält sig för ämbetet. Utskottets
bedömning kan t.ex. gälla frågan om behörighetsvillkoren för justitieombudsmannen är uppfyllda samt kompetensen hos dem som anmält sig
för ämbetet. ställningstagandet behöver inte omfatta en bedömning av samtliga hugade. En

skriftlig bedömning från utskottet anses räcka
till, eftersom ämbetet i egentlig mening inte är
ledigt att söka och då också de uppgiftsområden
som enligt arbetsfördelningen mellan justitieombudsmannen och de två biträdande justitieombudsmannen faller på innehavaren av det vakanta ämbetet kan ha en viss relevans för utskottets
bedömning. Valet förrättas på samma sätt som i
34 § 2 mom. grundlagen föreskrivs om valet av
talman.
Enligt 2 mom. skall riksdagens justitieombudsman årligen lämna den berättelse som avses
i I 09 § grundlagen samt vid behov särskilda berättelser till riksdagen.
12 §. statsrevisorerna. I paragrafen ingår bestämmelser om val av statsrevisorer och om den
berättelse som de skall lämna riksdagen. Bestämmelserna kompletterar 90 § grundlagen. Riksdagen väljer inom sig under valperiodens första
riksmöte fem statsrevisorer och lika många ersättare. statsrevisorerna kan vid behov förutom sin
årliga berättelse lämna särskilda berättelser till
riksdagen. Den föreslagna paragrafen motsvarar
i stort 88 a § riksdagsordningen. Närmare bestämmelser om bl.a. statsrevisorernas mandatperiod ingår i den instruktion för statsrevisorerna
som riksdagen godkänner.
13 §. Bankfullmäktige och Finlands Banks revisorer. I l mom. ingår bestämmelser om val av
bankfullmäktige och om den berättelse som de
skall lämna riksdagen. Bankfullmäktige väljs en
gång under valperioden såsom för närvarande,
och också i fortsättningen väljs nio bankfullmäktige. I lagen om Finlands Bank ingår inte längre
bestämmelser om ordinarie bankfullmäktige och
deras uppgifter. Följaktligen föreslås att bestämmelser om val av ordinarie bankfullmäktige inte
heller skall tas med i arbetsordningen. Om så
behövs kan i instruktionen för bankfullmäktige
bestämmas om en arbetsdelegation, som bankfullmäktige väljer bland sig och som kan åläggas
de förberedande arbeten de ordinarie bankfullmäktige tidigare hade hand om. Bankfullmäktige
kan vid behov förutom sin årliga berättelse även
lämna särskilda berättelser till riksdagen. Enligt
11 § l mom. 5 punkten lagen om Finlands Bank
(214/1998) skall bankfullmäktige vid behov ge
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riksdagen berättelser om genomförandet av den
monetära politiken och bankens övriga verksamhet. Tillsammans med 91 §grundlagen ersätter de
föreslagna bestämmelserna 83 § 1-4 mom. riksdagsordningen.
I 2 mom. ingår bestämmelser om val av revisorer för Finlands Bank. I 18 § lagen om Finlands
Bank föreskrivs om val av revisorer och om deras
behörighetsvillkor.
14 §.Riksdagens revisorer. Valet av riksdagens
revisorer och om deras uppgifter regleras för närvarande i 19 § i riksdagens räkenskapsstadga.
Enligt 36 § 2 mom. grundlagen väljer riksdagen
andra behövliga organ enligt vad som bestäms i
grundlagen, i någon annan lag eller i riksdagens
arbetsordning. A v denna orsak föreslås att bestämmelser om val av riksdagens revisorer skall
tas in i riksdagens arbetsordning. De föreslagna
bestämmelserna motsvarar 19 § riksdagens räkenskapsstadga.
15 §. Riksdagsbibliotekets styrelse. I denna paragraf ingår bestämmelser om val av Riksdagsbibliotekets styrelse och om den berättelse som
styrelsen skall lämna till riksdagen. Om Riksdagsbiblioteket föreskrivs för närvarande i 83 b§
riksdagsordningen och i lagen om Riksdagsbiblioteket (983/1984). I 3 § i sistnämnda lag finns
bestämmelserna om val av Riksdagsbibliotekets
styrelse medan bestämmelserna om den berättelse som styrelsen årligen skalllämna till riksdagen
finns i 5 §. Enligt l mom. i den föreslagna paragrafen väljer riksdagen under valperiodens första
riksmöte Riksdagsbilotekets styrelse på det sätt
som bestäms särskilt genom lag eller genom reglementet för biblioteket. Enligt föreslagna 2
mom. lämnar bibliotekets styrelse årligen en berättelse till riksdagen.
16 §. Val. Enligt l mom. förrättar riksdagen
valen på det sätt som närmare bestäms i riksdagens valstadga. Där finns bestämmelser om bl.a.
kandidatlistorna vid val, om valförrättningen
och om fastställande av valresultatet. När den
nya grundlagen träder i kraft övergår samtliga
val som riksdagen förrättar till plenum. I riksdagens valstadga görs de ändringar som följer av att
elektorerna avskaffas. Avsikten är dessutom att
till valstadgan föra över en del av de detaljerade
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valbestämmelser som nu finns i riksdagens arbetsordning.
Enligt andra meningen i l m om. förrättas personval som talmansval, om inte något annat bestäms. Personval som förrättas som talmansval
är valet av vice talmän, valet av riksdagens justitieombudsman och biträdande justitieombudsmän samt val av riksdagens generalsekreterare
och generaldirektören för statens revisionsverk.
Det val av statsminister som avses i 61 § 3 mom.
grundlagen förrättas i övrigt som talmansval
men med den skillnad att det är fråga om en
öppen omröstning. A v röstsedeln framgår det
därför vem som har lämnat den.
Vid val tillåts inte debatt. Bestämmelsen motsvarar 50 § i riksdagens gällande arbetsordning
likväl med den skillnaden att någon debatt inte
längre tillåts vid valet av generalsekreterare.
I 2 mom. ingår föreskrifter om val av riksdagens generalsekreterare. Momentet motsvarar 9 §
2 mom. i gällande arbetsordning.
I 3 mom. föreskrivs om val av generaldirektör
för statens revisionsverk. Valet av generaldirektör förrättas sedan tjänsten har varit ledig att
sökas och finansutskottet har gett sökandena ett
utlåtande.
För revisionen av statsfinanserna och iakttagandet av statsbudgeten finns det enligt 90 §
grundlagen i anknytning till riksdagen statens
revisionsverk, som är o a vhängigt. Enligt 8 §lagen
om arrangemang för ikraftträdandet av Finlands
grundlag ordnas statens revisionsverk i anknytning till riksdagen senast den l januari 2001.
Lagstiftningen om revisionsverket bereds som
bäst av en kommission som talmanskonferensen
har tillsatt. I lagen om revisionsverket har man
för avsikt att ta in bestämmelser om mandatperioden och behörighetsvillkoren för generaldirektören för statens revisionsverk.
17 §. Utskottens konstituering. I 1-3 mom. i
paragrafen finns bestämmelser om utskottens
första sammanträde samt om val av ordförande
och vice ordförande. Bestämmelserna motsvarar
i stort 45 § l och 2 mom. och 51 § l mom.
riksdagsordningen samt 14 § l mom. i riksdagens gällande arbetsordning. Vid valet iakttas
bestämmelserna om val av talman, om inte ut-
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skottet enhälligt beslutar något annat. Om utskottet är enhälligt om saken kan det besluta att
välja ordförande och vice ordförande utan slutna sedlar.
I 4 mom. ingår bestämmelser om val av en
tillfållig ordförande för utskottet. Momentet
motsvarar 14 a § i gällande arbetsordning.
Enligt 5 mom. tillämpas vid konstitueringen
av riksdagens övriga organ vad som bestäms om
utskottens konstituering. I talmanskonferensen
och kanslikommissionen bestäms ordförandeskapet likväl på grund av sakens natur så att
riksdagens talman är ordförande. Om talmannen
har förhinder är förste vice talmannen ordförande vid talmanskonferensens eller kanslikommissionens sammanträden, och om också förste vice
talmannen har förhinder är andre vice talmannen
ordförande.
18 §. Instruktioner för organen. I paragrafen
ingår bestämmelser om godkännande av instruktioner för organ som väljs av riksdagen. Enligt
paragrafen godkänner riksdagen på förslag av
talmanskonferensen instruktioner för riksdagens
justitieombudsman, statsrevisorerna, bankfullmäktige och folkpensionsanstaltens fullmäktige.
Dessutom kan riksdagen godkänna andra behövliga instruktioner. En instruktion kan vid behov beredas inom vederbörande organ. Förslaget till riksdagen läggs emellertid fram av talmanskonferensen.
Bestämmelserna i denna paragraf ersätter de
stadganden om fastställande av en instruktion
för ett organ som för närvarande finns i samband
med bestämmelserna om val av respektive organ.
3 kap. Upptagande av ärenden under riksmöte
19 §.Meddelande om ärenden. I l m om. i denna
paragraf föreskrivs att talmannen i plenum skall
meddela om propositioner samt skrivelser (t.ex.
unionsärenden eller bindningarna för en statsrådsmedlem), meddelanden och redogörelser
från statsrådet och berättelser som har lämnats
till riksdagen samt att förordningar eller andra
författningar på lägre nivå eller beslut har överlämnats till riksdagen för behandling. Syftet med
denna paragraf är att säkerställa att riksdagsledamöterna så snart som möjligt får vetskap om

ärenden som anlänt till riksdagen för att ha en
möjlighet att sätta sig in i ärendena innan de tas
upp på dagordningen för plenum för remiss till
ett utskott. Avsikten är att också i fortsättningen
iaktta vedertagen praxis, enligt vilken ett ärende i
allmänhet inte tas upp för remiss till ett utskott
vid det plenum under vilket ärendet meddelas ha
anlänt. För att ledamöterna så snabbt som möjligt skall få vetskap om att ett ärende kommit in
till riksdagen, är det på sin plats med meddelanden av detta slag även vid plenum där namnupprop inte förrättas. Frågetimmarna och de aktuella debatterna är sådana.
Enligt 2 mom. meddelar talmannen också om
en proposition eller motion har återtagits. Anmälan innebär samtidigt att behandlingen av en
återtagen proposition eller motion avbryts.
Bestämmelserna i paragrafen motsvarar 28 § 3
mom. riksdagsordningen och 54 § i riksdagens
gällande arbetsordning.
20 §.Motioner. Paragrafen innehåller bestämmelser om hur en riksdagsledamot kan utöva sin
rätt att väcka motioner och kompletterar 39 §
grundlagen. Enligt sistnämnda lagrum har riksdagsledamöterna rätt att väcka lagmotioner,
budgetmotioner och åtgärdsmotioner.
En riksdagsledamot skall personligen lämna
in en skriftlig motion till centralkansliet. Den
skall motiveras så kort som möjligt. Längden på
motiveringen har samband med det ärende som
tas upp i motionen. I motionerna liksom också i
andra åtgärder som vidtas under ett riksmöte
skall riksdagsledamoten använda ett sakligt och
värdigt framställningssätt på det sätt som föreskrivs i 31 § 2 m om. grundlagen.
Olika slags frågor får inte tas in i en och samma
motion. I enlighet med praxis under de senaste
åren får en ledamot emellertid i en budgetmotion
föreslå anslag på flera moment i budgetförslaget,
om syftet med dem är genomföra en och samma
sak. På samma sätt är det möjligt att i en enda
budgetmotion föreslå ett nytt anslag eller ett tilläggsanslag för ett visst ändamål och samtidigt
föreslå att ett anslag för något annat ändamål
skall minskas eller strykas för att det första anslaget skall kunna finansieras. Såsom för närvarande kan talmanskonferensen vid behov ge närma-
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re anvisningar om saken. Bestämmelserna i l
mom. motsvarar i sak 32 § l mom. riksdagsordningen.
I 2 mom. föreskrivs om hur riksdagsmotioner skall lämnas in. En lagmotion och en åtgärdsmotion kan väckas när som helst medan
riksdagen är sammankallad. En budgetmotion
skall däremot lämnas in senast den fjortonde
dagen efter det budgetpropositionen meddelades ha anlänt. En budgetmotion med anledning
av en tilläggsbudgetproposition och en proposition som kompletterar budgetpropositionen
skall lämnas in senast den fjärde dagen efter det
propositionen meddelades ha anlänt. I fråga om
lagmotioner och budgetmotioner motsvarar inlämningstiderna i stort sett vad som föreskrivs i
32 § 2 och 3 mom. riksdagsordningen. Enligt
förslaget förlängs tiden för inlämnande av en
tilläggsbudgetmotion med en dag. En tilläggsbudgetproposition meddelas ofta ha anlänt vid
plenum på en fredag, och fristen om tre dagar
har i detta fall inneburit att motionstiden har
gått ut på måndag, då det i allmänhet inte hålls
utskottssammanträden eller plenum i riksdagen.
Enligt 39 § 2 mom. 3 punkten grundlagen
innehåller en åtgärdsmotion förslag om att lagberedning skall inledas eller någon annan åtgärd
vidtas. Genom en åtgärdsmotion kan en ledamot
framställa ett förslag om att lagberedning borde
inledas utan att han eller hon behöver ge motionen formen av ett fårdigt lagförslag. Detta är
särskilt motiverat t.ex. när det är fråga om stora
revideringsprojekt vilkas beredning kräver
mycket arbete och sakkunskap inom lagberedning. Med beaktande av detta primära användningssyfte för åtgärdsmotioner är det motiverat
att samma principer iakttas vid inlämnande av en
åtgärdsmotion som ifråga om lagmotioner, dvs.
att den skall kunna lämnas in när som helst
medan riksdagen är sammankallad.
Enligt 3 mom. kan den första undertecknaren
av en motion skriftligen återta motionen. Momentet ersätter 32 § 5 mo m. riksdagsordningen. I
gällande lagrum förutsätts att samtliga undertecknare av en motion också undertecknar den
handling genom vilken motionen återtas. I och
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med att en motion kan ha många undertecknare
har det varit svårt att följa bestämmelsen om att
samtliga också skall underteckna handlingen om
att motionen återtas. Med beaktande av att en
motion i allmänhet har gjorts upp utifrån den
första undertecknarens aktivitet och att den under riksdagsbehandlingen också går under hans
eller hennes namn, kan det anses motiverat att
den första undertecknaren ensam också kan besluta om återtagande av motionen.
21 §.Förslag som gäller riksdagens arbete. Paragrafen innehåller bestämmelser om riksdagsledamöters rätt att framställa förslag om ändring
av riksdagens arbetsordning, om tillsättande av
ett tillfålligt utskott eller om något annat ärende
inom riksdagens behörighet, om vars upptagande det inte föreskrivs särskilt. Dylika förslag skall
lämnas in skriftligen till centralkansliet.
Är det fråga om ett ärende som enligt 32 § l
mom. skall remitteras till ett utskott för beredning skall talmanskonferensen lägga fram ett förslag om till vilket utskott ärendet skall remitteras.
Talmanskonferensen kan vid behov ge ett utlåtande om förslaget. Enligt 6 § l mo m. 7 punkten
har talmanskonferensen till uppgift att ta initiativ bl.a. till stiftande av riksdagens arbetsordning
och valstadga för riksdagen. Av denna orsak är
det motiverat att talmanskonferensen som regel
också ger utlåtande om förslag som ledamöter
har gjort i dessa frågor. Utlåtandet fogas till
handlingarna och sänds till det utskott som bereder ärendet.
Talmanskonferensen skall i sitt utlåtande om
ett förslag om tillsättande av ett tillfålligt utskott
vid behov även föreslå hur många medlemmar
och ersättare som skall väljas till ett sådant utskott.
De i paragrafen avsedda ledamotsförslagen
om något annat ärende inom riksdagens behörighet, om vars upptagande inte föreskrivs särskilt,
kan vara av många olika typer. Förslaget kan
gälla ett ärende som riksdagen eller något organ
som riksdagen har tillsatt skall besluta om. Om
förslaget t.ex. gäller ändring av ett reglemente
eller en instruktion som riksdagen har godkänt
skall talmanskonferensen lägga fram ett förslag
om till vilket utskott ärendet skall remitteras till
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för beredning och vid behov ge utlåtande om
förslaget. Om det t. ex. föreslås att riksdagen skall
besluta om restriktioner i fråga om skriftliga
spörsmål (27 § 4 mom.) fattar riksdagen beslut i
ärendet efter att ha mottagit utlåtande från talmanskonferensen, om riksdagen inte beslutar
sända ärendet till ett utskott för beredning.
Gäller förslaget ett ärende som hör till talmanskonferensens eller något annat riksdagsorgans behörighet sänds förslaget till berörda organ
för beredning. Sådana förslag kan bl. a. gälla ändring av de allmänna anvisningar som talmanskonferensen har godkänt för utskotten eller ändring av någon annan stående anvisning som talmanskonferensen har godkänt.
Paragrafen ersätter 29 §l mom. 4 och 5 punkten, 34 § 2 och 3 mom. och 66 § i riksdagens
gällande arbetsordning.
22 §. Interpellation. Paragrafen innehåller bestämmelser om hur en interpellation framställs
och hur den behandlas i riksdagen. Den kompletterar 43 § grundlagen.
I l mom. föreskrivs om hur en interpellation
framställs, hur den föredras i plenum och hur den
utan debatt remitteras till statsrådet för att besvaras. Momentet ersätter delvis 37 § 2 mom.
riksdagsordningen.
Jämfört med gällande praxis ändras förfarandet så att en interpellation kan lämnas in skriftligen till centralkansliet först när minst 20 riksdagsledamöter har undertecknat den. Till skillnad från gällande praxis läses interpellationen
upp i plenum av dess första undertecknare och
inte av riksdagens sekreterare.
Paragrafens 2 mom. innehåller bestämmelser
om hur en interpellation besvaras. En interpellation besvaras utom dagordningen vid en tidpunkt som talmannen och statsministern närmare avtalar om. I 3 mom. ingår bestämmelser om
de former som riksdagen iakttar när den fattar ett
beslut med anledning av interpellationen. Momentet kompletterar 43 § 2 mom. grundlagen.
Enligt sistnämnda lagrum skall riksdagen efter
behandlingen av en interpellation förrätta omröstning om förtroendet, om det under debatten
har väckts förslag om misstroende mot statsrådet
eller en minister.

I 3 m om. föreslås att det traditionella sättet att
besluta om misstroendevotum i samband med att
riksdagen beslutar om ordalydelsen för övergång
till dagordningen skall bibehållas. Förslag om
misstroendeförklaring framställs alltså också i
fortsättningen i form av förslag till motiverad
övergång till dagordningen.
När debatten om interpellationen har avslutats skall talmannen för riksdagens godkännande
föreslå ordalydelsen för en s.k. enkel övergång till
dagordningen. Godkänner riksdagen talmannens förslag godkänner den samtidigt statsrådet
svar.
Riksdagen kan också godkänna en under debatten föreslagen ordalydelse för motiverad
övergång till dagordningen eller besluta remittera ärendet till ett utskott. Om ärendet remitteras
till ett utskott, skall detta föreslå ordalydelsen för
motiverad övergång till dagordningen. Den av
utskottet föreslagna ordalydelsen för motiverad
övergång till dagordningen ligger då till grund
när riksdagen beslutar om dess slutliga innehåll.
I ett förslag till ordalydelse för motiverad
övergång till dagordningen skall det föreslås att
riksdagen slå fast sin hållning till svaret på interpellationen samt att den eventuellt också skall ge
uttryck för antingen sitt förtroende eller misstroende med statsrådets verksamhet. En motiverad
övergång till dagordningen innehåller således
riksdagens politiska hållning till interpellationssvaret även om misstroende inte direkt skulle
föreslås där. A v denna orsak förväntas statsministern i oklara fall under interpellationsdebatten
meddela hur statsrådet förhåller sig till förslagen
om motiverad övergång till dagordningen, dvs.
vilka av dem som statsrådet tolkar som misstroende för hela statsrådet eller en enskild minister.
23 §. statsrådets meddelanden och redogörelser. Paragrafen innehåller bestämmelser om riksdagsbehandlingen av statsrådets meddelanden
och redogörelser och kompletterar 44 § grundlagen. Bestämmelserna motsvarar 36 § 1-3 mom.
riksdagsordningen. I 49 § 2 mom. grundlagen
ingår bestämmelser som motsvarar 36 § 4 mom.
riksdagsordningen.
I paragrafens l m om. föreskrivs om föredragning av statsrådets meddelanden och redogörel-

TKF 1/1999 rd

ser för riksdagen och bordläggning till ett senare
plenum, där meddelandet eller redogörelsen tas
upp till behandling utom dagordningen. Ett meddelande kan också endast muntligen föredras för
riksdagen.
I 2 mom. ingår bestämmelser om behandlingen av ett meddelande och om en eventuell omröstning efter att behandlingen har avslutats.
Omröstningen kan gälla förtroendet för statsrådet eller en enskild minister. Ett förslag om misstroende framställs på samma sätt som under en
interpellationsdebatt genom att man föreslår en
sådan ordalydelse för övergång till dagordningen
att misstroendet framgår av ordalydelsen eller
som regeringen uppger sig betrakta som ett misstroendevotum. Riksdagen kan också besluta att
remittera ärendet till ett utskott, som då skall
föreslå ordalydelsen för motiverad övergång till
dagordningen. Om det föreslås både motiverad
övergång till dagordningen och remiss av meddelandet, till ett utskott, skall det med beaktande av
sakens natur först beslutas om ärendet skall sändas till ett utskott. Någon uttrycklig bestämmelse
som skulle motsvara 52 § l mom. i riksdagens
gällande arbetsordning skall enligt förslaget inte
längre tas in i arbetsordningen.
I 3 mom. ingår bestämmelser om behandlingen av redogörelser från statsrådet. Enligt lagrummet skall en redogörelse som regel remitteras till
ett utskott för beredning.
24 §. statsministerns upplysning. Paragrafen
innehåller bestämmelser om riksdagsbehandlingen av en upplysning i en aktuell fråga av
statsministern eller av någon annan minister som
statsministern har förordnat. Bestämmelserna
kompletterar 45 § 2 och 4 mom. grundlagen och
motsvarar 36 a§ riksdagsordningen. I 45 §grundlagen begränsas en upplysning emellertid inte
längre till att endast gälla ett ärende som hör till
statsrådets behörighetsområde, utan upplysningen kan också gälla t.ex. ett ärende som hör
till presidentens behörighetsområde. En upplysning ges riksdagen utom dagordningen vid en
tidpunkt som avtalas med talmannen.
I 2 mom. föreskrivs om den debatt som förs
med anledning av upplysningen. Talmannen har
exceptionellt stora befogenheter när det gäller att
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ordna en sådan debatt. Talmannen kan besluta
att någon debatt inte över huvud taget tillåts med
anledning av upplysningen. Under debatten kan
talmannen ge ordet enligt prövning och kan också begränsa längden på anförandena under debatten. Talmannen behöver inte ge ordet åt alla
som begärt det eller följa anmälningsordningen
när ordet ges. När ärendet enligt talmannens
åsikt har debatterats tillräckligt förklarar han
eller hon debatten avslutad.
I praktiken utövar talmannen sina befogenheter enligt 2 mom. i allmänhet tillsammans med
talmanskonferensen. På samma sätt som i fråga
om aktuella debatter informeras riksdagsledamöterna på förhand om hur lång debatt man har
för avsikt att hålla med anledning av upplysningen, hur man kan be om ordet för debatten och hur
långa anförandena får vara. Talmannens självständiga befogenheter under riksdagsdebatten
med anledning av en upplysning av statsministern kan vara av nöden bl.a. när det föreligger
behov av att en upplysning av statsministern ges
snabbt, t.o.m. mitt under plenum. I sådana fall
måste statsrådet kunna komma överens med talmannen om hur debatten skall ordnas.
25 §. Muntlig frågetimme. I denna paragraf
föreskrivs om hur muntliga frågetimmar ordnas.
Tillsammans med 27 § om skriftliga spörsmål
kompletterar dessa bestämmelser 45 § l och 4
mom. grundlagen och ersätter 37 a och 37 b §
riksdagsordningen. Avsikten är att överföra en
del av de detaljerade bestämmelser om muntliga
frågetimmar i riksdagsordningen och i riksdagens gällande arbetsordning till de anvisningar
från talamanskonferensen som avses i 3 mom.
Enligt l mom. beslutar talmanskonferensen
om ordnande av muntliga frågetimmar. Avsikten
är att fortsätta med vedertagen praxis och ordna
en frågetimme vid ett särskilt plenum på torsdagar. Vid detta plenum verkställs inget namnupprop (47 § 3 mom.). Under muntliga frågetimmar
ställer riksdagsledamöterna korta spörsmål till
ministrarna utan att dessa på förhand har kunnat
sätta sig i spörsmålen.
Enligt förslaget skall några bestämmelser om
frågetimmar med statsrådet inte längre tas in i
arbetsordningen. Under de senaste åren har frå-
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getimmar med statsrådet hållits alltmer sällan,
och man har avstått från att hålla dem regelbundet. Under 1998 års riksdag hölls tre frågetimmar
med statsrådet. I och med att de muntliga frågetimmarna i sin nuvarande utformning har utformat sig till en arena för en intressant och levande
politisk debatt har intresset för att ordna frågetimmar med statsrådet minskat. Frågetimmarna
med statsrådet har upplevts som stela och debatten under dem alltför "formell" då både frågeställaren och den som besvarar spörsmålet ofta läser
sitt anförande direkt från pappret. Enligt förslaget skall riksdagen ha möjlighet att ordna frågetimmar. Enligt bemyndigandet i 3 mom. beslutar
talmanskonferensen om formerna för frågetimmen. Med stöd av bemyndigandet i 3 mom. kan
talmanskonferensen vid behov besluta ordna en
enskild frågetimme enligt samma formulär som
frågetimmarna med statsrådet.
I 2 mom. ingår bestämmelser om debatten
under en frågetimme. Talmannen ger riksdagsledmöter och ministrar ordet enligt prövning och
är t.ex. inte bunden av den ordning som föreskrivs i 50 §. Avsikten är emellertid att fortsätta
nuvarande praxis, nämligen att den som ställt
spörsmålet i allmänhet får ordet genast efter ministerns svar.
Enligt 3 mom. meddelar talmanskonferensen
närmare anvisningar om saken. Talmanskonferensen kan meddela anvisningar t. ex. om längden
på anförandena under en frågetimme samt om
hur man ber om ordet och håller sitt anförande.
Det är också ändamålsenligt att talmanskonferensen med stöd av bemyndigandet t.ex. kan reservera en frågetimme eller en del av den för en
viss förvaltningsgrens frågor eller för behandlingen av en speciell fråga. Talmanskonferensen
kan på så sätt genom sina anvisningar vid behov
utveckla frågetimmen. Av denna orsak föreslås
därför att procedurreglerna för frågetimmarna
inte närmare skall regleras i arbetsordningen.
26 §.Debatter om aktuella frågor. I paragrafen
regleras hur ett förslag om en debatt om en aktuell fråga skall väckas och hur debatten skall ordnas. Bestämmelserna kompletterar 45 § 3 och 4
mom. grundlagen och motsvarar 36 b§ riksdagsordningen.

I mom. ingår bestämmelser om en riksdagsledamots rätt att förelägga talmanskonferensen ett
skriftligt förslag om att debatt skall föras om en
bestämd aktuell fråga i plenum. Ledamoten kan
lägga fram ett sådant förslag när som helst medan
riksdagen är sammankallad. Det är inte av nöden
att i sak reglera innehållet i förslaget. I allmänhet
är det likväl ändamålsenligt att förslaget förutom
ämnet för debatten också innehåller en kort motivering till varför ämnet är aktuellt och varför
det finns skäl att föra en särskild debatt om
ämnet i riksdagen.
Enligt 2 mom. beslutar talmanskonferensen
om att en debatt om en aktuell fråga skall ordnas.
Målet är att en debatt om en aktuell fråga skall
kunna påbörjas så smidigt som möjligt i riksdagen. A v denna orsak har man velat lämna talmanskonferensen en omfattande prövningsrätt
vid valet av ämne. Även tidpunkten för debatten
har lämnats att bero av talmanskonferensens
prövning. Talmanskonferensen meddelar dessutom närmare anvisningar bl. a. om hur lång debatt
tillåts i saken, hur långa anförandena kan vara
under debatten och hur man ber om ordet. Ordet
kan ges med avvikelse från vad som föreskrivs i
50§ om hur ordet ges.
I enlighet med nuvarande praxis behöver talmanskonferensen inte genast besluta om den föreslagna debatten skall ordnas, utan saken kan
avgöras med hänsyn till riksdagens arbetssituation i ett sammanhang som talmanskonferensen
finner lämpligt. Senast när riksmötet avslutas
skall talmanskonferensen likväl konstatera att
obehandlade förslag om att en debatt om en
aktuell fråga skall ordnas har förfallit.
Om det i riksdagen hålls ett särskilt plenum för
en debatt om en aktuell fråga verkställs inte
namnupprop i detta plenum.
Enligt 3 mom. meddelar talmanskonferensen
närmare anvisningar om saken. Momentet ersätter 52 d § i riksdagens gällande arbetsordning.
27 §. Skriftliga spörsmål. Paragrafen innehåller bestämmelser om hur ett skriftligt spörsmål
ställs och inom vilken tid det skall besvaras. Bestämmelserna kompletterar 45 § l mom. grundlagen och motsvarar i stort sett 37 § l mom. riks-
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arbetsordning.
I l mo m. föreskrivs om hur ett skriftligt spörsmål skall ställas. Spörsmål skall gälla en fråga
som hör till statsrådets ansvarsområde. Ett
skriftligt spörsmål kan således inte ställas om en
fråga som hör till riksdagens verksamhet eller
verksamheten vid organ som valts av riksdagen. I
enlighet med vedertagen praxis bör riksdagsledamöterna sträva efter att inte blanda in olika ärenden i ett och samma spörsmål. Spörsmålet ges in
till centralkansliet och talmannen sänder det till
statsrådet. Ett spörsmål kan ställas också under
avbrott i riksmötet, t.ex. under riksdagens ferier.
I 2 mo m. finns bestämmelser om hur ett spörsmål skall besvaras. Svaret skall ges inom 21 dagar
från det spörsmålet sändes till statsrådet. Enligt
gällande praxis anses ett spörsmål ha sänts till
statsrådet när det har antecknats som mottaget i
statsrådets kansli. Svaret ges alltid skriftligen. I
lagrummet har man strukit möjligheten att besvara ett skriftligt spörsmål muntligen i riksdagens plenum. Under de senaste decennierna har
denna möjlighet inte över huvud taget utnyttjats.
Skriftliga spörsmål och svar på dem behandlas
inte i plenum och någon debatt med anledning av
dem kan heller inte föras i plenum. Enligt förslaget skall däremot ett meddelande om att svar på
skriftliga spörsmål kommit in till riksdagen antecknas i protokollet för plenum.
Enligt 3 mom. kan den första undertecknaren
a v ett spörsmål skriftligen återta det. Det har inte
ansetts nödvändigt att i lagrummet längre ta in
begränsningen enligt 52 a § i riksdagens gällande
arbetsordning. Enligt denna begränsning kan ett
skriftligt spörsmål återtas endast innan det har
delgetts vederbörande medlem av statsrådet. Ett
spörsmål kan således enligt förslaget återtas innan ministerns svar har anlänt till riksdagen.
I 4 mom. föreskrivs om möjligheten att införa
restriktioner i fråga om skriftliga spörsmål. Antalet skriftliga spörsmål har hela tiden ökat under
de senaste åren. Under 1996 års riksdag ställdes
l OIl spörsmål, under 1997 års riksdag l 357 och
under 1998 års riksdag l 745 skriftliga spörsmål.
Spörsmålen har dessutom anhopats å ena sidan
så att några ledamöter har ställt en rätt stor del av
3 290298
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dem och å andra sidan så att de speciellt har riktat
sig mot vissa ministeriers ansvarsområden. Detta
har lett till att man inom riksdagen har diskuterat
möjligheten att på ett eller annat sätt begränsa
möjligheten att ställa skriftliga spörsmål. I första
hand har man ansett det önskvärt att riksdagsgrupperna kunde komma överens om en rekommendation om begränsning av antalet skriftliga
spörsmål så att en ledamot endast skulle kunna
ställa ett visst antal spörsmål under en bestämd
tidsrymd, t.ex. per kalendermånad eller session.
För den händelse att man inte kan komma fram
till en sådan rekommendation eller att man inte
ens med hjälp av den kan uppnå önskat resultat
innehåller 4 mo m. ett bemyndigande att begränsa
antalet skriftliga spörsmål. Enligt lagrummet
kan riksdagen på förslag av talmanskonferensen
av särskilda skäl besluta att varje riksdagsledamot får ställa bara ett visst antal skriftliga spörsmål under ett riksmöte eller en del av det.
28 §. Vissa ärenden som gäller straffrättsligt
ansvar. I paragrafen finns bestämmelser om meddelande i plenum om ett ministeransvarighetsärende och om ett ärende som gäller republikens
presidents straffrättsliga ansvar. Bestämmelserna kompletterar 113 och 115 § grundlagen. Som
bäst bereds en separat regeringsproposition om
behandlingen av ett ministeransvarighetsärende
och om lagstiftning om riksrätten. Propositionen
kommer för behandling till riksdagen hösten
1999.
Enligt 117 § grundlagen gäller angående undersökning av lagligheten av justitiekanslerns
och justitieombudsmannens ärohetsåtgärder och
väckande av åtal mot dem för lagstridigt förfarande i tjänsteutövning vad som sägs om medlemmarna i statsrådet.
Enligt l mom. meddelas i plenum om att ett
ministeransvarighetsärende har väckts. Ett ministeransvarighetsärende kan enligt 115 §
grundlagen väckas genom en anmälan av justitiekanslern eller justitieombudsmannen, genom
en anmärkning som undertecknats av minst tio
riksdagsledamöter, genom en begäran om undersökning som framställts till grundlagsutskottet av något annat riksdagsutskott eller på
grundlagsutskottets eget initiativ. Förfarandet

18

TKF 1/1999 rd

ändras jämfört med det nu gällande så att en
anmälan av justitiekanslern eller justitieombudsmannen och en anmärkning som undertecknats
av minst tio riksdagsledamöter sänds direkt till
grundlagsutskottet.
Anmärkningsskrivelsen
skall också riktas till grundlagsutskottet Med
tanke på ärendets principiella vikt är det på sin
plats att det i plenum meddelas om att ett ministeransvarighetsärende har väckts i grundlagsutskottet Genom en skrivelse till talmannen meddelar grundlagsutskottet att en sådan skrivelse
som anges i 115 § l mom. grundlagen har anlänt
till utskottet. På samma sätt skall förfaras när
grundlagsutskottet på eget initiativ börjar undersöka en sådan sak.
I 2 mom. föreskrivs om föredragning för riksdagen av ett i 113 §grundlagen avsett meddelande
som gäller republikens president och remittering
utan debatt till grundlagsutskottet.
29 §. Skrivelser om ministrarnas bindningar. I
paragrafen ingår bestämmelser om behandlingen
i riksdagen av skrivelser från statsrådet om statsrådsmedlemmarnas bindningar. Bestämmelserna kompletterar 63 § grundlagen och motsvarar
38 b §riksdagsordningen.
Enligt lagrummet skall en statsrådsskrivelse,
som innehåller en redogörelse för statsrådsmedlemmars bindningar, föredras för riksdagen. saken kan debatteras i plenum. Riksdagen fattar
likväl inte något beslut med anledning av skrivelsen.
30 §. Skrivelser om ärenden som gäller Europeiska unionen. Paragrafen innehåller bestämmelser om hur statsrådets skrivelser om ärenden som
gäller Europeiska unionen skall sändas till utskott för behandling. Bestämmelserna kompletterar 96 § grundlagen och motsvarar 54 d § riksdagsordningen och 28 b § i riksdagens gällande
arbetsordning.
Enligt l mom. skall talmannen sända en skrivelse om ärenden som gäller Europeiska unionen
till stora utskottet eller utrikesutskottet. Vilket
utskott som är behörigt bestäms på grundvalen
av 96 § 2 mom. grundlagen. Talmannen beslutar
samtidigt om vilket eller vilka utskott som skall
ge utlåtande om saken till stora utskottet eller
utrikesutskottet. Avsikten är att också stora ut-

skottet eller utrikesutskottet som för närvarande
skall kunna be ett utlåtande av ett utskott i saken.
Stora utskottet eller utrikesutskottet kan vid behov sätta ut en tid inom vilken utskottets utlåtande skall ges.
I 2 mom. föreskrivs att det i plenum skall
meddelas att en skrivelse från statsrådet har sänts
till utskott.
31 §. Kompletterande propositioner. I paragrafen finns bestämmelser om hur en regeringsproposition som kompletterar en annan proposition
skall remitteras till ett utskott och om behandlingen av propositionen i utskottet. Paragrafen
kompletterar 71 §grundlagen.
Enligt paragrafen skall en regeringsproposition som kompletterar en annan proposition remitteras till det utskott som behandlar den ursprungliga propositionen. Om behandlingen av
den ursprungliga propositionen också pågår i ett
utskott, som skall ge ett utlåtande i saken kan den
kompletterande propositionen, om den innehåller frågor som hör till ifrågavarande utskotts
behörighetsområde, sändas till detta utskott för
utlåtande. Den kompletterande propositionen
kan vid behov för utlåtande också sändas till ett
utskott som redan har gett sitt utlåtande om den
ursprungliga propositionen.
Utskottet skall behandla den ursprungliga
propositionen och den kompletterande propositionen i ett sammanhang. Utskottet ger ett betänkande eller utlåtande i saken. Som grund för
behandlingen i utskottet ligger regeringens ursprungliga proposition med de ändringar som
den kompletterande propositionen innehåller,
om inte utskottet beslutar något annat. Den
kompletterande propositionen begränsar likväl
inte utskottets rätt att behandla ärendet i den
omfattning som den ursprungliga propositionen
ger uttryck för.
4 kap. Beredningen av ärendena för plenum
32 §. Remittering av ärenden till utskott. I paragrafen ingår bestämmelser om remissdebatt och
remittering av ärenden till utskott för beredning.
De kompletterar bestämmelserna om beredningstvång i 40 § grundlagen.
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Enligt l mom. skall propositioner, motioner,
lagförslag som har godkänts att vila, icke stadfåsta lagar, berättelser till riksdagen, till riksdagen
för granskning lämnade förordningar och andra
författningar och beslut på lägre nivå samt förslag till riksdagens arbetsordning, lag om riksdagens tjänstemän, riksdagens valstadga samt reglementen och instruktioner samt övriga ärenden
om vilka det har bestämts särskilt remitteras till
utskott för beredning. Bestämmelsen ändrar nuvarande praxis såtillvida att förslag till riksdagens arbetsordning, riksdagens valstadga samt
reglementen och instruktioner hädanefter skall
beredas i utskott.
En redogörelse från statsrådet remitteras till
ett utskott för beredning, om inte riksdagen beslutar något annat (23 § 3 mom.). Också ett statsrådsmeddelande (23 § 2 mom.) och en interpellation (22 § 3 mom.) kan remitteras till ett utskott
när riksdagen så beslutar. Därtill kan riksdagen
efter behov besluta remittera också andra ärenden till utskott för beredning.
I 2m om. ingår bestämmelser om remissdebatt
och beslut om till vilket utskott ett ärende skall
remitteras. För remittering av de i l mom. uppräknade ärendena förs i plenum en remissdebatt.
Efter remissdebatten beslutar riksdagen på förslag av talmanskonferensen till vilket utskott
ärendet remitteras. Regler för remissdebatt kring
en åtgärdsmotion ingår i 33 § 2 mom.
Paragrafens 3 mom. handlar om remittering
av ett ärende till utskott för utlåtande till det
beredande utskottet. Samtidigt som talmanskonferensen föreslår vilket utskott som skall bereda
ärendet kan den lägga förslag om att ett eller flera
utskott skall lämna utlåtande till det beredande
utskottet. Om någon under debatten lägger fram
ett från talmanskonferensens förslag avvikande
förslag gällande utskott som skall bereda ärendet
eller lämna utlåtande, skall detta förslag ställas
mot talmanskonferensens förslag och omröstning företas. Om ingen föreslår bordläggning
eller talmannen utnyttjar sin rätt att avbryta
ärendets behandling, avgörs frågan omedelbart
efter debatten enligt normala procedurer. Följaktligen är specialbestämmelsen i 43 §i den nuvarande arbetsordningen överflödig.
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I 4 mom. finns bestämmelser om remittering
av regeringens åtgärdsberättelse till utskott. Regeringens åtgärdsberättelse har allt sedan den l
januari 1998 ett nytt innehåll (1079-1081/1997).
Åtgärdsberättelsen är uppdelad i tre delar. Den
första är en allmän del med de viktigaste händelserna i korthet samt en summarisk översikt av
respektive ministeriets verksamhet. Den andra
delen består av en utrikes- och säkerhetspolitisk
översikt framtagen av utrikesministeriet i samråd
med försvarsministeriet. I den tredje delen redogör regeringen för sina åtgärder med anledning
av riksdagsbeslut och riksdagens uttalanden.
Regeringens åtgärdsberättelse kompletteras av
en berättelse av utvecklingssamarbetet, en socialoch hälsovårdsberättelse och en sysselsättningsberättelse. Därtill får riksdagen ministeriernas
årsredovisningar.
Regeringens berättelse ges en särställning vad
beträffar riksdagsbehandling i 46 § 3 mo m. och 48
§ 3 mom. riksdagsordningen. Denna särställning
föreslås kvarstå. Två utskott, grundlagsutskottet
och utrikesutskottet, sätter upp var sitt betänkande om regeringens berättelse för plenum. Precis som nu är det meningen att de övriga utskotten, stora utskottet och utrikesutskottet undantagna, på basis av riksdagens beslut skalllämna
utlåtande om berättelsen till grundlagsutskottet.
I sitt utlåtande till grundlagsutskottet skall social- och hälsovårdsutskottet också behandla social- och hälsovårdsberättelsen, om denna har bifogats åtgärdsberättelsen. På samma sätt skall
arbetspolitiska utskottet i sitt utlåtande också
behandla sysselsättningsberättelsen. Utrikesutskottet skriver sitt betänkande utifrån avsnittet
om utrikes- och säkerhetspolitik i regeringens
berättelse men tar också ställning till berättelsen
om utvecklingssamarbetet.
I 5 mom. sägs att riksdagen kan ge utskotten
anvisningar om beredningen av ett ärende. Talmanskonferensen godkänner allmänna anvisningar om utskottens behörighetsområden och
utskottsarbetet (6 §l mom. lO punkten). Därtill
kan riksdagen i förekommande fall ge ett utskott
anvisningar om beredningen av ett visst ärende.
Bestämmelsen ersätter 22 § i den nuvarande arbetsordningen.
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33 §. Remittering av åtgärdsmotioner till utskott. I paragrafen ingår regler för remittering av
åtgärdsmotioner till utskott och för en eventuell
remissdebatt. Åtgärdsmotionerna är en ny typ av
motioner som omspänner ett brett spektrum.
Åtgärdsmotionerna är inte heller bundna till en
särskild motionstid utan kan väckas närhelst
riksdagen är samlad. Åtgärdsmotionerna kan
därför bli så populära att det normala plenararbetet skulle försvåras om de behandlades i plenum enligt gängse regler. Av denna anledning har
det ansetts nödvändigt med ett särskilt förfarande för remittering av åtgärdsmotioner till utskott.
I l mo m. bestäms att det i regel är talmanskonferensen som beslutar om remittering av åtgärdsmotioner till utskott. Någon bestämmelse om
remittering av en åtgärdsmotion till ett annat
utskott för utlåtande ingår inte i förslaget. Om
det behövs kan det beredande utskottet begära
utlåtande med stöd av 38 §eller så kan talmanskonferensen i enlighet med 2 mom. besluta överföra remitteringen av en åtgärdsmotion till utskott på riksdagen och då kan riksdagen också
besluta om vilket/vilka utskott som skalllämna
utlåtande. Talmannen meddelar i plenum om
remittering av en åtgärdsmotion till utskott.
I 2 mom. föreskrivs att talmanskonferensen
kan överföra remitteringen till utskott av en åtgärdsmotion på riksdagen. Då förelägger talmanskonferensen, alldeles som i andra ärenden,
plenum ett förslag om utskott och i plenum förs
en normal remissdebatt med anledning av åtgärdsmotionen innan beslut fattas om till vilket
utskott motionen skall remitteras. Meningen är
att talmanskonferensen skall överföra beslutsfattandet på riksdagen i synnerhet när det gäller
motioner som röner stort allmänt intresse eller
som undertecknats av merparten av riksdagsledamöterna.
34 §. Behandlingsordning. Paragrafen reglerar
behandlingsordningen i utskott. Den ersätter 87 §
riksdagsordningen och 18 b § i den nuvarande
arbetsordningen.
I l mo m. ingår en allmän bestämmelse om hur
ärendena skall behandlas i ett utskott. Där föreskrivs att ett utskott utan obefogat dröjsmål skall
behandla de ärenden som remitterats till det och

beroende på ärende lämna betänkande till plenum eller utlåtande till ett annat utskott.
I 2 mom. bestäms i vilken ordning utskotten
skall behandla ärendena. Ärenden som gäller
motiverad övergång till dagordningen skall behandlas som brådskande. Här handlar det om
regeringen har riksdagens förtroende eller inte
och följaktligen bör frågan beredas och slutbehandlas så snabbt som möjligt.
I 2 mom. ingår därtill en generell bestämmelse
om att utskotten i allmänhet först skall behandla
propositioner och statsrådets skrivelser om Europeiska unionens ärenden. Propositionerna har
traditionellt haft högsta prioritet i riksdagsarbetet och denna prioriteringsordning finns också
inskriven i riksdagsordningen och den nuvarande arbetsordningen (87 §Riksdagsordningen och
18 b§ l mom. arbetsordningen för Riksdagen).
Med beaktande av den framträdande roll regeringen har i beredningen av lagstiftning och inriktningen av lagstiftningsarbetet är det motiverat
att den principiella prioriteringen av propositionerna kvarstår i utskottsarbetet Propositioner och motioner som gäller ett och samma ärende skall enligt 39 § 3 mom. behandlas i ett sammanhang.
statsrådets skrivelser om Europeiska unionens ärenden gäller ofta högaktuella frågor inom
EU som pockar på ett snabbt meddelande från
stora utskottet eller utrikesutskottet om riksdagens hållning. Av denna anledning är det motiverat att utskotten tar dessa frågor upp till behandling så snart som möjligt.
I 3 mom. föreskrivs att talmanskonferensen
kan ge närmare anvisningar om i vilken ordning
ärendena skall tas upp till behandling i utskotten.
Meningen är att den särställning lagmotioner
undertecknade av minst 100 ledamöter åtnjuter
skall beaktas genom relevanta bestämmelser i
talmanskonferensens anvisningar.
35 §. Utskottens sammanträden. Paragrafen
upptar allmänna regler för utskottens sammanträden och kallelsen till dem.
Paragrafens l mom. föreskriver att utskotten
sammanträder när arbetssituationen så kräver.
När riksdagen är sammankallad sammanträder
utskotten i första hand andra vardagar än mån-
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dagar och lördagar. Bestämmelsen utgår från
den nuvarande situationen där måndagarna i
mån av möjlighet har vikts för ledamöterna för
kontakter och arbete på hemorten och i valkretsen. Under högsäsong har detta dock inte alltid
varit möjligt. Bestämmelsen skall dock inte hindra utskotten från att komma överens om ett för
utskottsledamöterna och verksamheten lämpligt
schema. Det är helt möjligt att exempelvis ett
tillfälligt utskott kan besluta hålla sina sammanträden på måndagar för att undvika överlappningar.
Planeringen av utskottsarbetet skall effektiviseras ytterligare som ett led i utvecklingen av
riksdagsarbetet. Ambitionen är att det skall finnas en plan för ärendeberedningen i utskotten
och att utflödet av ärenden från utskotten därmed fördelar sig så jämnt som möjligt över hela
året och man vid planeringen a v plenararbetet vet
vilka ärenden som är att vänta. På detta sätt blir
det lättare för ledamöterna att bereda sig på
plenarbehandlingen av ett visst ärende samtidigt
som anhopningen av ärenden i slutet av sessionerna minskar.
Utskottets ordförande, eller när han eller hon
har förhinder, utskottets vice ordförande kallar
utskottet till sammanträde. I normala fall sammanträder utskottet enligt ett överenskommet
tidsschema på det sätt som beslutats vid föregående sammanträde. Ett utskotts sammanträde
bör inte sammanfalla med riksdagens plenum.
Kallelse till utskottssammanträdena meddelas i
riksdagshuset (80 § 2 mom.). Bestämmelserna i l
mom. ersätter 51 § l mom. riksdagsordningen
samt 14 § l mom. och 18 c§ i den nuvarande
arbetsordningen.
I 2 mom. finns regler för utskottssammanträden under avbrott i riksmötet. Bestämmelserna
ersätter 43 §riksdagsordningen. Under avbrott i
riksdagsarbetet eller då riksdagen avslutat sitt
arbete sammanträder ett utskott på initiativ av
sin ordförande, på begäran av statsrådet eller
när minst en tredjedel av utskottsmedlemmarna
skriftligen anhållit om det hos ordföranden. Enligt 43 § riksdagsordningen har bara stora utskottet och utrikesutskottet haft rätt att sammanträda efter att riksdagen avslutat sitt arbete
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före ett riksdagsval. Ä ven andra utskott kan behöva sammanträda under denna tid, exempelvis
för att behandla ett brådskande EV-ärende, och
därför föreslås att bestämmelsen skall gälla alla
utskott.
I 3 mom. ingår allmänna stadganden om vice
ordförandens befogenheter när ordföranden har
förhinder och om hur en ersättare träder i stället
för en utskottsmedlem som är förhindrad att
delta i ett sammanträde. Bestämmelsen om ersättare svarar mot den första meningen i 51 § 2 mo m.
riksdagsordningen. Närmare direktiv om inkallande av ersättare och ersättarordningen
kommer att ges i talmanskonferensens allmänna
anvisningar om utskottsarbetet
36 §. Rätt att vara närvarande vid utskotts sammanträde. Paragrafen innehåller en allmän bestämmelse om vem som får närvara vid utskottens sammanträden. Bestämmelsen kompletterar
50 § 2 mom. grundlagen om att utskottens sammanträden inte är offentliga och ersätter 52§ 13 mom. riksdagsordningen. Det har inte längre
ansetts nödvändigt att i arbetsordningen skriva
in bestämmelsen i 42 §l mo m. riksdagsordningen
om ministrars rätt att delta i utskottens sammanträden. Det betyder att ministrarna får delta i
sammanträdena som sakkunniga på begäran av
utskottet.
Talmannen och vice talmännen får enligt l
mom. vara närvarande vid utskottens sammanträden. Bestämmelsen är densamma som i 52§ 2
mom. riksdagsordningen.
Paragrafens 2 mom. ger alla riksdagsledamöter rätt att vara närvarande vid stora utskottets
sammanträden när det behandlar ett lagförslag
som i första behandlingen remitterats till stora
utskottet med stöd av 53 § 2 eller 3 mom. Riksdagsledamoten från Ålands valkrets får dock alltid vara närvarande vid stora utskottets sammanträden, oavsett ärende. Momentet har sin motsvarighet i 52§ 3 mom. riksdagsordningen.
37 §. Hörande av sakkunniga. En allmän bestämmelse om hörande av sakkunniga i utskotten ingår i l mom. Den motsvarar 16 § l mom. i
den nuvarande arbetsordningen. I regel hör utskottet sakkunniga i första behandlingen (39 § 2
mom.). Utskottet kan också ge sakkunniga rätt
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att ta del i diskussionen under sakkunnigutfrågningen även om ett omnämnande av detta ansetts
obehövligt i bestämmelsen. Utskottet kan också
begära in skriftliga sakkunnigutlåtanden. I sammanträdesprotokollet antecknas vilka sakkunniga som hörts (43 § l mom.).
När samma ärende behandlas i flera utskott
kan utskotten höra sakkunniga vid ett gemensamt sammanträde. En bestämmelse motsvarande 20 a§ i den nuvarande arbetsordningen skall
enligt planerna skrivas in i talmanskonferensens
anvisningar.
När ett utskott behandlar ett lagförslag eller
ett annat ärende som särskilt gäller samerna skall
det enligt 2 mo m. bereda företrädare för samerna
tillfålle att bli hörda, om inte något annat följer
av särskilda skäl. Sametingslagen (97411995)
ålägger myndigheterna att bereda sametinget tillfålie att bli hört och förhandla om frågor som
direkt inverkar på samernas ställning som ett
urfolk och som gäller samernas hembygdsområde. Det innebär att ett ministerium skall höra
samerna och förhandla med dem redan när en
proposition av detta slag bereds. I och med att
frågan är av stor principiell betydelse är det dock
viktigt att det utskott som bereder frågan i riksdagen bereder företrädare för samerna tillfåll e att
bli hörda i utskottet. Bestämmelsen motsvarar
52 a § riksdagsordningen och 16 § 2 mom. i den
nuvarande arbetsordningen.
38 §. Utlåtande av ett annat utskott. Paragrafen
innehåller grundläggande regler för utlåtanden
som ett utskott begär av ett annat.
I l mom. sägs att ett utskott kan begära utlåtande om ett ärende som det bereder av ett annat
utskott. Dessutom kan stora utskottet eller utrikesutskottet begära förslag eller utredningar enligt 96 och 97 § grundlagen. Bestämmelserna
motsvaras av 18 a§ 2 mom. och 28 a§ 2 mom. i
den nuvarande arbetsordningen.
När det i fråga om ett lagförslag eller något
annat ärende som ett utskott bereder råder oklarhet om dess grundlagsenlighet eller förhållande
till fördrag om de mänskliga rättigheterna, skall
utskottet enligt 2 mom. begära utlåtande av
grundlagsutskottet. Bestämmelsen kompletterar
74 §grundlagen.

I 3 mo m. föreslås en likartad bestämmelse som
i 18 a§ 3 mo m. i den nu gällande arbetsordningen,
nämligen att de övriga utskotten på eget initiativ
kan ge utlåtanden som gäller deras behörighetsområden om budgetpropositionen till finansutskottet.
39 §. Behandlingen i utskott. De grundläggande
bestämmelserna om behandlingen i utskott ingår
i denna paragraf. Bestämmelserna motsvarar 19 §
i den nuvarande arbetsordningen.
I l mo m. stadgas att ett ärende skall tas upp till
två behandlingar i ett utskott, om inte utskottet
enhälligt beslutar avgöra det i första behandlingen. Utskotten har allt oftare gått in för en enda
behandling. I de allmänna anvisningarna till utskotten rekommenderas följaktligen numera att
åtminstone de ärenden där oenighet inte råder
skall gå igenom en enda behandling. Det innebär
att utskottssekreteraren skriver ett förslag till
betänkande eller utlåtande till underlag för första
behandlingens allmänna debatt eller utifrån den
allmänna debatten. För att första behandlingen
också skall bli den avgörande behandlingen
krävs att utskottet enhälligt ställer sig bakom
detta.
Vid första behandlingen beslutar utskottet
preliminärt om betänkandets eller utlåtandets
innehåll. Utskottet fattar de slutliga besluten i
andra behandlingen utifrån det skriftliga förslag
till betänkande eller utlåtande som utskottets sekreterare har gjort upp. sekreteraren formulerar
förslaget till betänkande eller utlåtande enligt
utskottets beslut i första behandlingen.
Paragrafens 2 mo m. handlar om allmän debatt
och hörande av sakkunniga. I vardera behandlingen skall utskottets medlemmar före den detaljerade behandlingen ges tillfålle att uttala sin
åsikt om ärendet som helhet. I regel hör utskottet
sakkunniga i första behandlingen men kan dock
av särskilda skäl också besluta höra sakkunniga i
andra behandlingen.
Propositioner och motioner gällande ett och
samma ärende skall enligt 3 mo m. behandlas i ett
sammanhang och utskottet skall lämna ett gemensamt betänkande om dem, om inte särskilda
skäl kräver ett annat förfarande. Utskottet skall
dock se till att ett betänkande över en proposition
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inte fördröjs av att ärendena sambehandlas. Reglerna motsvarar 21 §i den nuvarande arbetsordningen.
Bordläggning av ärenden i utskott tas upp i 4
mom. Ett ärende bordläggs vid första behandlingen en gång om två medlemmar begär det. I
annat fall bordläggs ärendet bara om utskottet så
beslutar.
I 5 mom. ingår bestämmelser om val av företrädare för att föredra ett betänkande eller utlåtande. Utskottet kan inom sig välja en eller flera
företrädare för att föredra ett betänkande eller
utlåtande i plenum eller för att i stora utskottet
föredra ett utlåtande som skalllämnas till detta.
Bestämmelser om möjligheterna till föredragningsanförande gällande ett betänkande eller utlåtande ingår i 50 § 2 mom.
Reservationer till betänkande och avvikande
meningar till utlåtanden tas upp i 6 mom. En
reservation eller en avvikande mening skalllämnas i skriftlig form till utskottets sekreterare inom
en av utskottet bestämd tid. Reservationen eller
den avvikande meningen skall stämma överens
med den ståndpunkt som riksdagsledamoten företrädde i den avgörande behandlingen. Med
ärendets avgörande behandling avses andra behandlingen. Bestämmelsen kräver inte längre att
reservationen eller den avvikande meningen uttryckligen har anmälts i den avgörande behandlingen.
40 §. Beslutsfattande i utskott. Paragrafen reglerar beslutsproceduren i utskotten. Bestämmelserna ersätter vissa element i 14 § l mom. i den
nuvarande arbetsordningen.
Utskottet fattar enligt l mo m. för varje ärende
beslut om hur omröstningen skall ske. I allmänhet sker omröstningen genom handuppräckning.
Öppen omröstning med namnupprop skall dock
förrättas när ordföranden anser att det behövs
eller när någon utskottsmedlem kräver det.
I 2 m om. anges förfarandet när rösterna faller
lika. Utskottsordföranden skall se till att ärendena behandlas lagligt, sakligt och utan dröjsmål. I
motsats till vad fallet är i fråga om riksdagens
talman får utskottets ordförande delta i debatten
och voteringarna i utskottet. Ordförandeuppdraget i ett utskott, som mycket markant är koncen-
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trerat till styrning av processen, har dock inte
ansetts vara forenligt med att ordforandens röst
avgör i voteringar. Därför föreslås att bestämmelsen om att lotten avgör vid lika röstetal skall
kvarstå. I ministeransvarighetsfrågor och ärenden som gäller republikens presidents straffrättsliga ansvar iakttas principen om lindrigare lag.
Förfarandet vid val av ordforande och vice
ordförande för ett utskott regleras i 17 §.
41 §. Utskottsdelegationer. Paragrafen innehåller föreskrifter om tillsättande av delegationer
och behandlingen av ärenden i delegation. Bestämmelserna svarar mot 20 § i den nuvarande
arbetsordningen.
Ett utskott kan enligt l mo m. inom sig tillsätta
en delegation för att bereda ett ärende som utskottet skall behandla och formulera ett utkast
till betänkande eller utlåtande. Delegationen kan
tillsättas permanent för en viss ärendegrupp eller
tillfålligt för beredningen av en viss fråga. I praktiken är det bara stora utskottet och statsutskottet som haft delegationer under de senaste åren.
statsutskottets arbete grundar sig i stor utsträckning på det arbete som utförs i de vid valperiodens början tillsatta delegationerna. Stora utskottet har haft en arbetsdelegation samt en del delegationer för vissa specialfrågor.
Beträffande behandlingen av ett ärende i en
delegation tillämpas enligt 2m om. vad som föreskrivs i 39 och 40 §om behandlingen av ärenden
i utskott. Precis som utskotten är delegationerna
beslutföra när minst två tredjedelar av medlemmarna är närvarande (35 § 3 mom. grundlagen).
42 §. Utskottens betänkanden och utlåtanden.
Detta är en paragraf med bestämmelser om uppsättande ochjustering av betänkanden och utlåtanden. De ersätter 19 § 5 och 6 m om. samt 23 §i
den nuvarande arbetsordningen.
I l mom. foreskrivs att utskottens betänkanden och utlåtanden skall vara kortfattade. Utskottens forslag skall ställas i form av klämmar.
Också i reservationer och avvikande meningar
skall eventuella förslag ges formen av en kläm.
Enligt 2 mom. antecknas i betänkandet respektive utlåtandet de medlemmar som deltagit i
den avgörande behandlingen. Om en medlem
endast partiellt deltagit i den avgörande behand-
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lingen antecknas för hans eller hennes vidkommande ordet "delvis". I det fall att utskottet i
enlighet med 39 § l mom. beslutar behandla ett
ärende i en enda behandling utgör denna samtidigt avgörande behandling. Som närvarande i de
avgörande behandlingen antecknas då de utskottsmedlemmar som varit på plats under detaljbehandlingen.
Betänkandena och utlätandena samt eventuella reservationer och avvikande meningar justeras
enligt 3 mom. i regel av utskottets sekreterare.
Justeringen sker snabbare om utskottssekreteraren får ta hand om justeringen och räcker vanligen väl till med tanke på de praktiska behoven.
Utskottet kan dock, om det behövs, besluta att
justeringen handhas av exempelvis ordföranden
och sekreteraren i samråd.
43 §. Utskottens handlingar och deras offentlighet. I paragrafen ingår regler för protokollen från
utskottens sammanträden, övriga utskottshandlingar samt principerna för deras offentlighet.
I l mom. sägs att protokoll skall upprättas
över utskottens sammanträden och att i dem
skall antecknas vilka medlemmar som varit närvarande och vilka sakkunniga som hörts samt
förslagen med omröstningar. Bestämmelsen
motsvarar 25 §i den nuvarande arbetsordningen.
Dessutom föreslås det bestämmelser i momentet
om att till protokollet skall fogas de handlingar
som utskottet fått och satt upp för behandlingen
av ärendet. Till protokollet behöver dock inte
fogas handlingar genom vilka ärendet anhängiggjorts eller andra handlingar som finns i riksdagshandlingarna eller exempelvis i protokoll frän det
utskott som begärt utlåtande. Protokollet kontrasigneras av utskottets sekreterare. Bestämmelserna motsvarar praxis hittills.
I 2 mo m. stadgas om offentlighet för protokoll
och andra handlingar i behandlingen. Enligt lagrummet blir utskottsprotokollen vanligen offentliga när sekreteraren har kontrasignerat dem och
de handlingar som hör samman med behandlingen av ärendet när ärendet har slutbehandlats i
utskottet. Uppgifter ur protokoll och handlingar, som ännu inte är offentliga, får lämnas bara
om det är uppenbart att detta inte påverkar beslutsfattandet i utskottet negativt. En riksdags-

grupp som inte är företrädd i ett utskott eller en
utskottsdelegation har rätt att få en kopia av de
handlingar som hör samman med den pågående
behandlingen av ett ärende, förutsatt att de inte
är hemliga. Bestämmelsen motsvarar 20 c § i den
nuvarande arbetsordningen. I praktiken kan en
riksdagsgrupp exempelvis inom sig utse en person som har rätt att få uppgifter om icke slutbehandlade ärenden i ett visst utskott. Denna person kan också vara någon av riksdagsgruppens
anställda.
I 3 och 4 mom. ingår sekretessregler. Reglerna
kompletterar 50 § 2 mom. grundlagen, där det
sägs att utskottens protokoll och därtill hörande
andra handlingar är offentliga, om det inte av
tvingande skäl bestäms något annat i riksdagens
arbetsordning eller utskottet beslutar något annat i ett enskilt ärende. Enligt motiveringen till
denna grundlagsbestämmelse bör reglerna för
utskottshandlingarnas offentlighet lämpligen
harmoniseras med de generella bestämmelserna
om offentlighet för myndigheternas handlingar i
12 § 2 mom. grundlagen. Den viktigaste konsekvensen av detta är att allmänna bestämmelser
om begränsningar i utskottshandlingarnas offentlighet bör tas in i riksdagens arbetsordning.
En begränsning kan följaktligen endast sekundärt och i undantagsfall grunda sig på ett utskottsbeslut i ett enskilt ärende.
I de två första meningarna i 3 mom. föresläs
allmänna bestämmelser om grunderna för att
hålla utskottshandlingar hemliga. Grunden är i
tillämpliga delar densamma som i 24 § lagen om
offentlighet i myndigheternas verksamhet (6211
1999). Riksdagsarbetet är offentligt till sin karaktär och därför krävs det dock i regel tyngre vägande skäl för att hemlighälla utskottshandlingar än andra myndighetshandlingar. Enligt bestämmelsen är utskottets handlingar hemliga,
om lämnande av uppgifter ur dem skulle välla
betydande skada för Finlands internationella
förhällanden eller kapital- och finansmarknaden. Hemliga är också handlingar med uppgifter
om affårs- eller yrkeshemlighet eller om någons
hälsotillstånd eller hans eller hennes ekonomiska
ställning, när Jämnandet av uppgiften skulle vålla
betydande olägenhet eller skada, förutsatt att ett
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betydande samhällsbehov inte kräver att de ges
offentlighet. När det exempelvis är fråga om
handlingar som grundlagsutskottet fått i ett ministeransvarighetsärende och som det i allt väsentligt grundar sitt utlåtande på, kan det anses
att ett avsevärt samhällsbehov kräver att de ges
offentlighet även om de i viss utsträckning innehåller känsliga uppgifter om den involverade personen.
Utskottet kan av något annat likartat tvingande skäl besluta att en handling skall vara hemlig.
Handlingar som omfattas av den sekretess utskottet beslutar om med stöd av 50 § 3 mom.
grundlagen är också hemliga. I det fallet kan
utskottet självt respektive utrikesutskottet eller
stora utskottet begränsa offentligheten genom
beslut enligt 50§ 3 mo m. grundlagen om sekretess
i ärendet.
När det gäller sekretesstiden för utskottets
handlingar tillämpas enligt 4 mom. vad som bestäms i 31 §lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, om inte utskottet bestämmer en
kortare tid. I 31 §lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet sägs att sekretesstiden i regel är 25 är, om inte något annat föreskrivs eller
förordnas.
I 5 mom. bestäms att talmanskonferensen kan
ge närmare anvisningar om offentlighet för utskottens handlingar. Talmanskonferensens anvisningar kan exempelvis gälla hur sekretessbelagda handlingar skall förvaras och hur beslut
fattas om utlämnande av uppgifter.
44 §.Stora utskottet. Paragrafen anger vilka
paragrafer stora utskottet skall följa i sin verksamhet.
Stora utskottet godkänner enligt 7 § 3 mo m. en
arbetsordning för sig. Om inte något annat följer
av stora utskottets arbetsordning, tillämpas 34,
35, 37 och 39-43 §vid behandlingen av ärenden
i stora utskottet. På grund av stora utskottets
traditionella särställning och jämfört med andra
utskott avvikande uppgifter kommer stora utskottet fortfarande att ha rätt att i sin arbetsordning precisera de procedurbestämmelser som i
allmänhet iakttas i utskotten. Bestämmelsen
motsvarar 27 § 3 mom. i den nuvarande arbetsordningen.
4 290298
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För både stora utskottets och utrikesutskottets vidkommande finns det i grundlagen specialbestämmelser om inskränkningar i offentligheten vid ärendebehandlingen. I stora utskottets
arbetsordning kan bestämmelserna i saken preciseras inom de gränser grundlagen och arbetsordningen tillåter. När det t.ex. gäller behandlingen
av E U-ärenden finns det ett behov av offentlighet
för dokumenten trots att ärendet är anhängigt i
utskottet på grund av att det inte har avgjorts
slutligt i EU.
5 kap. Behandlingen av ärenden i plenum
45 §. Plenum. Paragrafen innehåller grundläggande bestämmelser om plenum och sammankallande av plenum. Bestämmelserna kompletterar
22 § l mom. grundlagen om sammankallande av
plenum och ersätter 31 § l mo m. i den nu gällande
arbetsordningen.
Plenum hålls när riksdagens arbetssituation
det kräver. Talmanskonferensen godkänner med
stöd av 6 § l mom. 5 punkten en plenarplan, som
talmannen så vitt möjligt följer när han eller hon
sammankallar plenum. Plenum hålls i första
hand andra vardagar än måndagar och lördagar.
I praktiken har man varit tvungen att ta till mändagar och lördagar och till och med ibland söndagar främst när statsbudgeten och anknytande
lagförslag varit aktuella.
Plenum följer i allmänhet ett vedertaget veckoschema, där också utskottens och riksdagsgruppernas sammanträden vägts in.
I förslaget till ny arbetsordning för riksdagen
ingår inte en mot 56§ i den nuvarande arbetsordningen svarande bestämmelse om att plenum inte
bör fortgå efter 23 utan särskilt skäl. Meningen är
dock att nattplenum skall undvikas också i framtiden.
46 §. Dagordning för plenum. Här finns de
grundläggande bestämmelserna för dagordningen för plenum och hur den sammanställs. Bestämmelserna kompletterar 42 § l mo m. grundlagen om att talmannen föredrar ärendena i plenum. De motsvarar 32 §i den nuvarande arbetsordningen. I och med att dagordning spelar en så
viktig roll i plenararbetet föreslås att nuvarande
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praxis skrivs in i paragrafen noggrannare än vad
nu är fallet.
Paragrafens l mom. reglerar dagordningens
innehåll. Enligt detta moment innehäller dagordningen en förteckning över de ärenden som skall
tas upp i plenum, behandlingsskedet och de hit
hörande handlingarna.
Enligt 2 mom. är det talmannen som beslutar
om dagordningen för plenum. När ärenden förs
upp på dagordningen bör hänsyn tas till riksdagens tidigare beslut samt de pienarplaner talmanskonferensen godkänt. l praktiken är det
ärenden som är så längt beredda att de är klara
för behandling i plenum eller som har bordlagts
till just detta plenum som förs upp på dagordningen. Vanligen får talmannen ta ställning till
om ett ärende skall föras upp på dagordningen
eller inte bara i exceptionella fall.
Talmannen kan enligt 3 mom. ändra den meddelade dagordningen och avbryta behandlingen
av ett ärenden. Talmannen har av tradition ansetts ha rätt längtgående befogenheter att styra
behandlingen av ärenden i plenum. Talmannen
får ändra dagordningen genom att bland annat
placera om ärendena på dagordningen, stryka ett
ärende på dagordningen eller avbryta behandlingen av ett ärenden. Behandlingen av ett ärende
kan avbrytas i vilken fas som helst. Talmannen
kan också kan ta in nya ärenden på dagordningen genom att föredra dem som tillägg till dagordningen. Dessa tillägg innehäller dock i praktiken
oftast bara ärenden som skall bordläggas men
ibland kan det också vara fråga om remissdebatter om synnerligen brådskande ärenden.
statsrädens meddelanden och redogörelser
(3 §l mom.), statsministerns upplysningar (24§ l
mom.) samt interpellationer (22 § 2 mom.) tas
upp till behandlingen i plenum utom dagordningen.
47 §. Anmälan till plenum. Denna paragraf
innehäller regler för namnupprop i plenum. Reglerna ersätter 33 §i den nuvarande arbetsordningen.
l l och 2 mom. föreskrivs att namnupprop
verkställs i början av plenum. En ledamot som
infinner sig i plenum inom 15 minuter efter namnuppropet betraktas som närvarande i namnupp-

ropet. Den som infinner sig i plenum senare,
antecknas i protokollet som närvarande från det
han eller hon anmäler sig hos talmannen. Anmälan hos talmannen sker i praktiken genom att
ledamoten trycker på namnuppropsknappen.
När riksdagen har flera plenum under samma
dag förrättas namnupprop i allmänhet inte vid de
senare plenumen utan som närvarande betraktas
de vid namnuppropet vid dagens första plenum
närvarande ledamöterna samt de ledamöter som
efter namnuppropet anmält sig som närvarande.
Namnupprop förrättas enligt 3 mom. inte vid
frågetimmar (25 §) eller vid plenum där aktuella
frågor debatteras (26 §).
48. Frånvaro. I paragrafen ingår bestämmelser
om beviljande av tillständ till frånvaro frän plenum. Bestämmelserna ersätter 64 § i den nuvarande arbetsordningen.
Kutym har varit att plenum beslutar om samtliga frånvaroansökningar utifrån utlåtande frän
talmanskonferensen. Man har tyckt att förfarandet är mycket formellt och tar onödigt mycket tid
av plenum. A v denna anledning föresläs att talmanskonferensen får bevilja tillständ till längst
en veckas frånvaro. Enligt förslaget går ansökningarna om längre än en veckas frånvaro samt
de ansökningar talmanskonferensen förkastat
till riksdagen för beslut.
Frånvarotillständ som talmanskonferensen
beviljat skall enligt förslaget antecknas i protokollet frän plenum. Där antecknas också de på
grund av sjukdom fränvarande ledamöterna,
även om dessa inte behöver anhålla om tillstånd.
Också de riksdagsledamöter som är fränvarande
frän plenum på grund av uppdrag i anknytning
till riksdagsarbetet antecknas.
Bestämmelser om avbrott i uppdraget som
riksdagsledamot ingår i 28 § l och 3m om. grundlagen. Enligt 48 § l mom. grundlagen får en
minister som sköter republikens presidents uppgifter inte samtidigt delta i riksdagsarbetet. Talmannen meddelar i plenum att en skrivelse om
detta inkommit frän statsrådets kansli.
49 §. Ledande av plenum. Paragrafen innehäller
grundläggande bestämmelser om talmannens
uppgifter när det gäller att leda plenum. Bestämmelserna kompletterar 31 § och 42 § grundlagen
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samt ersätter 55§ l och 2 mom. riksdagsordningen och 39 § i den gällande arbetsordningen.
I l m om. sägs att talmannen leder plenum och
upprätthåller ordningen där samt framställer besluts- och omröstningsförslagen. Enligt 42 § 3
mom. grundlagen deltar talmannen inte i debatten eller omröstningarna i plenum. Talmannen
får endast lägga fram förslag i anknytning till
ledningen av plenum när grundlagen, riksdagens
arbetsordning eller tidigare beslut av riksdagen
kräver det. Närmare bestämmelser om beslutsoch omröstningsförslagen ingår i 60 §.
Talmannen skall enligt 2 mom. övervaka att
talarna håller sig till det ärende som behandlas.
Om en talare avviker från ärendet, skall talmannen erinra honom eller henne om kravet att hålla
sig till ärendet. I det fall att talaren inte följer
uppmaningen, kan talmannen förbjuda denne att
fortsätta anförandet.
50§. Anföranden. Paragrafen upptar grundläggande bestämmelser för talarordningen. Bestämmelserna ersätter 57 § l mom. samt 59 och 60 §
riksdagsordningen.
Huvudregeln enligt l mom. är att riksdagsledamöterna i plenum får ordet i den ordning de
anmält sig. En bestämmelse lik den i 36 § l och 2
mom. i den nuvarande arbetsordningen om hur
ledamöterna kan begära ordet före plenum och
under plenum skall enligt planerna tas in i talmanskonferensens anvisningar.
I 2 mo m. stadgas att föredragningsanföranden
går framför andra yttranden. När ett utskottsbetänkande första gången presenteras för riksdagen ges ordet först till utskottets ordförande eller
någon annan som utskottet valt att föredra betänkandet och först därefter till andra som begärt
ordet. Talmannen kan också efter eget övervägande ge ordföranden för ett utskott som lämnat
utlåtande eller den som utskottet valt att föredra
utlåtande rätt till ett föredragningsanförande.
När en motion kommer upp till remissdebatt får
den första undertecknaren ordet för ett föredragningsanförande fOre andra som begärt ordet.
När en minister besvarat en interpellation får
den första undertecknaren av interpellationen
först ordet. Bestämmelsen motsvarar regeln i 37 §
i den nuvarande arbetsordningen.
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Enligt 3 mom. kan talmannen efter eget övervägande tillåta en minister, justitiekanslern i
statsrådet eller riksdagens justitieombudsman att
yttra sig före andra som bett om ordet. För att
aktivera debatten i riksdagen föreslår man att
den ovillkorliga rätten enligt 59 § riksdagsordningen för ministrar att få ordet före andra skall
luckras upp och att talmannen får överväga om
de skall ges ordet före andra eller inte. Talmannen kan även bevilja ministrarna replik. Den får
räcka längst två minuter, om inte talmannen med
stöd av 52 § l mom. har beslutat att replikerna i
debatten i fråga eller på det aktuella stadiet i
debatten får vara högst en minut långa. Ändringen gör det lättare för talmannen att gruppera
inläggen och se till att debatten inte stampar på
stället när ministrarna önskar komma med flera
inlägg i samma fråga. Samtidigt ändras också
rätten för justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman att få yttra sig före alla
andra så att den blir beroende av talmannens
övervägande.
Talmanskonferensen kan enligt 4 mom. på
förhand reservera en del av en debatt för anföranden som får räcka högst den tid talmanskonferensen bestämmer. Bestämmelsen avser att ge
ledamöterna möjlighet till en snabb dialog exempelvis i början av första behandlingen av ett viktigt lagförslag. Bestämmelsen utgår från att talmanskonferensen fattar beslut i frågan på förhand, det vill säga att ledamöterna är medvetna
om talmanskonferensens beslut innan den stipulerade tiden för anmälningar för inlägg börjar
löpa, i regel tre timmar före plenum. Talmanskonferensen kan anslå bara en del av debatten för
dialog, vilket betyder att ledamöterna alltid kan
komma med längre inlägg när dialogen avslutats.
Under dialogavsnittet får talmannen avbryta ett
anförande som överskrider den av talmanskonferensen bestämda tiden. Huvudregeln enligt l
mo m. att ledamöterna får ordet i den ordning de
anmält sig gäller också under dialogavsnittet.
Om det behövs kan dialogförfarandet tillgripas i
flera omgångar vid behandlingen av ett och samma ärende. När en debatt sträcker sig över flera
dagar kan talmanskonferensen exempelvis varje
dag anslå några timmar i början av debatten fOr
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dialog och först därefter övergå till den ordinarie
talarlistan.
Enligt 5 mo m. föreskrivs det i 24-26 §om hur
ordet ges i debatter om aktuella frågor och under
frågetimmarna samt i debatter om upplysningar
från statsministern. Under sådana debatter är
talmannen inte nödvändigtvis bunden av den
ordning i vilken ledamöterna anmält sig. Anförandena kan också begränsas i fråga om antal och
längd.
I 6 mo m. sägs att talmanskonferensen ger närmare anvisningar om hur ordet begärs och anförandena hålls. Meningen är att bestämmelserna i
36 och 38 § samt 52 d § 3 mom. i den nuvarande
arbetsordningen tas in i talmanskonferensens
anvisningar. Enligt planerna skall i anvisningarna skrivas in bland annat praxis enligt 36 § i den
nuvarande arbetsordningen, nämligen att ledamöterna tidigast tre timmar före plenum får anmäla sig i centralkansliet och begära ordet i ett
ärende på dagordningen. När dagordningen för
dagens första plenum endast innehåller ärenden
som skall bordläggas, har bestämmelsen alltid
tolkats så att ledamöterna tre timmar före första
plenum också har kunnat anmäla sig för anföranden i ärenden på dagordningen för dagens
andra plenum.
51 §. Gruppanföranden Under paragrafen har
införts grundläggande bestämmelser om gruppanföranden, gruppanförandeordningen och
ärenden där gruppanföranden tillåts. Bestämmelserna ersätter 57§ 2 mom. riksdagsordningen
och 37 §i den nuvarande arbetsordningen.
I l mom. stadgas att gruppanföranden används vid behandlingen av statsbudgeten, meddelanden och redogörelser från statsrådet och
interpellationer, om inte talmanskonferensen beslutar något annat. Talmanskonferensen kan
också besluta om gruppanföranden i samband
med ärenden av stor betydelse. F öre gruppanförandena får dock den som presenterar ett betänkande eller ett utlåtande komma med sitt föredragningsanförande och den första undertecknaren av en interpellation med ett yttrande såsom
föreskrivs i 50 § 2 mom. Likaså kan talmannen
efter eget övervägande ge en minister ordet före
gruppanförandena eller mellan dem. Det är dock

tänkt att nuvarande praxis skall fortsätta och att
den minister eller de ministrar som föredrar ärendet ges ordet för ett föredragningsanförande i
början av remissdebatten. Därefter följer gruppanförandena varefter ministrarna ges rätt att yttra sig om talmannen så bestämmer.
I 2 mom. stadgas att gruppanförandena hålls
enligt storleken på de i början av valperioden
konstituerade riksdagsgrupperna, från den största till den minsta. Bestämmelsen motsvarar huvudprincipen i 37 § i den nuvarande arbetsordningen. Ordningen för lika stora grupper avgörs
genom lottning i talmanskonferensen. Talmanskonferensen kan dock ändra gruppanförandeordningen om en riksdagsgrupp med minst tre
ledamöter har bildats under valperioden eller om
det annars finns vägande skäl att ändra ordningen. I regel ses gruppanförandeordningen inte
över om en eller två ledamöter utträder ur sin
riksdagsgrupp. Den nya riksdagsgrupp dessa
eventuellt bildar ges inte heller rätt till gruppanförande. Däremot är det meningen att talmanskonferensen med stöd av 4 mom. beslutar i vilket
skede av debatten en representant för denna nya
grupp får yttra sig. Talmanskonferensen kan exempelvis besluta att representanten i fråga får
yttra sig efter replikföringen efter gruppanförandena, före nästa egentliga anförande.
I 3 mom. ges talmanskonferensen möjlighet
att för varje debatt besluta om det utöver en
gruppanförandeomgång också skall tillåtas andra anförandeomgångar i gruppanförandeordning eller om ordningen för samtliga på förhand
reserverade inlägg bestäms enligt gruppernas
storleksordning.
Talmanskonferensen kan ge närmare anvisningar av tillämpningen av 1-4 mom.
52 §. Repliker. Paragrafen innehåller grundläggande bestämmelser om repliker och om hur
de beviljas. Bestämmelserna ersätter 57§ l mom.
riksdagsordningen samt 36 § 3 mom. i den nuvarande arbetsordningen.
Enligt l mom. kan talmannen utan hinder av
50 och 51 § efter eget övervägande och i den
ordning han eller hon bestämmer låta en riksdagsledamot besvara ett anförande. Med stöd av
denna regel kan talmannen bevilja repliker och
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därmed bromsa upp en debatt som förs genom
yttranden i anmälningsordning eller efter riksdagsgruppernas storlek. Talmannen har enväldig
prövningsrätt om repliker över huvud taget skall
beviljas. Han eller hon kan också tillåta bara
några repliker. Talmannen är inte bunden till den
ordning i vilken repliker begärts.
I paragrafen föreslås ingen närmare reglering
av replikinnehållet Kravet på att talarna skall
hålla sig till saken gäller också repliker. Syftet är
att talmannen skall förfoga över adekvata befogenheter i fråga om repliker för att kunna medverka till att det uppstår en livlig, intressant politisk debatt i plenum exempelvis mellan regeringen och oppositionen.
Huvudregeln är att en replik får räcka längst
två minuter. Talmannen kan dock besluta att
högst en minut långa repliker tillåts i någon viss
debatt eller på något visst stadium i en debatt.
Maximitiden på en minut gäller då alla som använder repliker i den debatten eller på det stadiet
i debatten.
I 2 mom. anges att talmanskonferensen meddelar närmare anvisningar om repliker. Enligt
planerna skall i talmanskonferensens anvisningar tas in bland annat bestämmelserna i 36 § 3 och
4 mo m. i den nuvarande arbetsordningen om hur
man anhåller om, återtar och använder repliker.
53§. Behandlingen av lagförslag. I denna paragraf finns grundläggande bestämmelser om lagförslagens behandlingsfaser i plenum. Reglerna
kompletterar 72 och 73 §grundlagen och ersätter
66 §riksdagsordningen och 51§ i den nuvarande
arbetsordningen.
Enligt l mom. tas ett ärende som innefattar ett
lagförslag upp till två behandlingar i plenum.
Som underlag för behandlingen ligger ett utskottsbetänkande. Även om ett utskott i sitt betänkande föreslår att ett lagförslag skall förkastas, tas ärendet i alla händelser upp till två behandlingar i plenum.
I 2 mom. föreskrivs att betänkandet föredras
och en allmän debatt om ärendet förs i första
behandlingen. Under denna debatt kan riksdagen besluta remittera hela ärendet till stora utskottet. Förfarandet har sitt motstycke i 66 § 2
mom., där det stadgas om remittering av ett ä ren-
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de till stora utskottet som avslutning på första
behandlingen. Såsnartett förslag om remittering
till stora utskottet har bifallits, skall talmannen
uppmana de följande talarna att uttala sig om
förslaget. Därefter tas beslut om förslaget om
remiss till stora utskottet. Om förslaget förkastas, fortsätter behandlingen av ärendet och något
nytt förslag om remiss kan inte längre tas upp till
omröstning. I det fall att riksdagen beslutar remittera ärendet till stora utskottet, fortsätter behandlingen av ärendet utifrån det betänkande
stora utskottet kommit med, om riksdagen inte
beslutar något annat.
I 3 mom. ingår bestämmelser om den detaljerade behandlingen av lagförslag. När den allmänna debatten har avslutats tas ett lagförslag
upp till detaljerad behandling. Beslut fattas då
om lagförslagets innehåll. Om lagförslaget godkänns enligt betänkandet i den detaljerade behandlingen, konstateras den första behandlingen
av lagförslaget vara avslutad.
När riksdagen har gjort ändringar i lagförslaget i betänkandet, remitteras ärendet i den form
riksdagen beslutat till stora utskottet. Stora utskottet kan då behandla ärendet i sin helhet och
göra nödvändiga förslag till ändringar också i
andra lagförslag som ingår i paketet. Efter behandlingen i stora utskottet tas ärendet alltid åter
upp i plenum till så kallad fortsatt första behandling. I det fall att stora utskottet instämmer i
riksdagens beslut, får vid den fortsatta första
behandlingen inte läggas förslag som innebär
ändring av lagförslagets innehåll, utan första behandlingen klubbas av så snart den allmänna
debatten avslutats.
Stora utskottet kan komma med ändringsförslag till riksdagens beslut. stora utskottet kan
också föreslå att ett eller flera lagförslag förkastas. När stora utskottet föreslår ändringar beslutar riksdagen vid den fortsatta första behandlingen om den godkänner stora utskottets förslag
eller om den håller fast vid sitt tidigare beslut.
Stora utskottets förslag godkänns om ett förslag
inte läggs fram vid den fortsatta forsta behandlingen om att riksdagen skall stå fast vid sitt
tidigare beslut och förslaget bifalls. Förslagen
kan också gälla detaljer i ett lagförslag, men
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några andra än med riksdagens tidigare beslut
förenliga förslag får inte läggas vid behandlingen
i plenum. Därefter förklaras första behandlingen
avslutad.
Enligt 4 mom. kan lagförslagets innehåll konstateras ha blivit godkänt enligt betänkandet
utan att det genomgåtts paragraf för paragraf,
om det i handlingarna inte ingår förslag till bestämmelser som avviker från betänkandet och
sådana förslag inte heller har framställts i den
ordning som bestäms i 58 §. Syftet med bestämmelsen är att snabba upp och rationalisera detaljbehandlingen av ostridiga lagförslag genom att
långa lagförslag, där ändringsförslag inte är att
vänta, inte behöver behandlas paragrafför paragraf i plenum. Bestämmelsen överlåter på talmannen att avgöra när den förenklade proceduren kan användas. Talmannen kan dock alltid gå
in för paragrafvis behandling om han eller hon
anser det motiverat. Exempelvis i fråga om omfattande lagförslag kan talmannen i förekommande fall föreslå att riksdagen godkänner att
bara de paragrafer där ändringsförslag föreligger
föredras och att lagförslaget på övriga punkter
konstateras ha blivit godkänt i enlighet med betänkandet.
Talmannen skall enligt 42 § grundlagen övervaka att grundlagen följs vid behandlingen av
ärenden i plenum. Till denna övervakningsskyldighet hör att se till att Jagstiftningsordningen för
ett grundlagsenligt lagförslag iakttas. I praktiken
blir frågan om lagstiftningsordning vanligen aktuell redan när ärendet skall sändas till ett utskott
eller när det behandlas i ett utskott och grundlagsutskottet kan då anmodas lämna ett utlåtande om saken. Om grundlagsutskottet har avgett
ett utlåtande, föredrar talmannen ärendet för
lagstiftningsordningens (lagförslagets ingress)
vidkommande i enlighet med utlåtandet. Talmannen får inte godkänna för votering ett förslag
till ändring av ingressen till ett lagförslag om det
gäller lagstiftningsordningen. Om det då är meningen att första behandlingen skall genomföras
utan detaljbehandling, är det i allmänhet ingenting som hindrar det. Talmannen kan nämligen
inte i ett sådant läge ta ett från grundlagsutskottets utlåtande om lagstiftningsordningen avvi-

kande förslag till ändring av ingressen till omröstning utan avböjer förslaget. I regel är också
ledamöterna medvetna om och varför att ett sådant förslag avböjs antingen till följd av erfarenhet eller för att de informerats om saken före
detaljbehandlingen.
I andra behandlingen, som hålls tidigast den
tredje dagen efter första behandlingen, beslutar
riksdagen enligt 5 mom. om godkännande eller
förkastande av lagförslaget samt om eventuella
hemställningar och uttalanden från riksdagen
med anledning av ärendet. Förfarandet motsvarar tredje behandlingen enligt 66 § 6 mom. riksdagsordningen. Vid tredje behandlingen har riksdagen av tradition också beslutat om hemställningar och uttalanden i anknytning till motiveringen till lagförslag, även om det inte har funnits
någon uttrycklig bestämmelse om detta. Samtidigt skall riksdagen anses ha godkänt motiveringen till ett utskottsbetänkande om inte riksdagen beslutar något annat (64 §).
I 6 room. föreskrivs att i första behandlingen
inte får läggas förslag om att lagförslaget skall
förkastas. Samma regel finns i 66 § 4 room. riksdagsordningen. Bestämmelsen understryker att
förslag om att förkasta ett lagförslag inte får
läggas förrän i andra behandling. Dessutom tillåter bestämmelsen att riksdagen begär ett betänkande av ett utskott under första behandlingen
av ett ärende. Riksdagen kan enligt bestämmelsen remittera ärendet till det utskott som har
berett det eller till ett annat utskott. Om så behövs
kan grundlagsutskottets ställningstagande om
lagstiftningsordningen inhämtas. Också stora
utskottet kan begära utlåtande av ett annat utskott när det behandlar ett visst ärende.
Paragrafens 7 m om. kompletterar 73 § 2 mo m.
grundlagen om när ett lagförslag som skall behandlas i grundlagsordning skall förklaras brådskande. Enligt bestämmelsen skall ett förslag om
att ett ärende skall förklaras brådskande läggas
fram i andra behandlingen innan debatten har
förklarats avslutad.
54§. Behandlingen av lagförslag som godkänts
att vila och av lagar som inte har blivit stadfästa. I

paragrafen bestäms att ett lagförslag som godkänts att vila och en lag som inte har blivit stad-
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fåst tas till en behandling i plenum. Genom bestämmelsen kompletteras 73 § l mom., 77 § 2
mom. och 78 § grundlagen. Bestämmelsen ersätter 73, 73 a, 73 b och 74 §riksdagsordningen.
Talmanskonferensen sammanställer under
valperiodens första riksmöte en förteckning över
vilande lagförslag och lägger fram förslag om
remittering av dem till utskott (6 § I mom. 3
punkten). I grundlagen ingår ingen bestämmelse
motsvarande den i 74 §riksdagsordningen om att
vilande lagförslag anses ha förfallit om en ny lag
i saken har stiftats. Följaktligen lägger talmanskonferensen inte längre fram förslag om vilka
vilande lagförslag som anses ha förfallit utan
samtliga lagförslag remitteras till utskott.
Behandlingen i plenum inleds med föredragning av utskottets betänkande och debatt om
frågan. Därefter beslutar riksdagen godkänna
lagförslaget eller anta lagen med oförändrat
innehåll eller förkasta lagförslaget eller lagen.
Talmannen skall se till att förslag som innebär att
sakinnehållet ändras inte tas upp till omröstning.
I den föreslagna paragrafen har inte tagits med
bestämmelsen i 73 b § riksdagsordningen om
återförvisning av ärendet till utskottet. En sådan
bestämmelse har inte ansetts nödvändig eftersom
riksdagen i det skedet inte längre kan komma
med förslag som påverkar lagens sakinnehåll.
55 §. Enda behandling. Paragrafen innehåller
regler för ärenden som tas upp till en enda behandling i plenum. Reglerna kompletterar 41 §l
mom. grundlagen.
Enligt l mom. tas andra än i 53 och 54 §
avsedda dagordningsärenden som kräver riksdagens beslut och om vilka inte något annat är
särskilt föreskrivet upp till en enda behandling i
plenum. Ärenden av denna typ är bland annat
statsbudgeten (83 § 4 mo m. grundlagen), godkännande av internationella förpliktelser (94 §
grundlagen), berättelser till riksdagen (46 §
grundlagen) samt reglementen och instruktioner
för riksdagsarbetet (52 § 2 mom. grundlagen).
Också förslag till lånefullmakter för regeringen
samt riksdagens samtycke till statsborgen och
statsgaranti (82 §grundlagen) tas upp till en enda
behandling, om de inte ingår i ett lagförslag.
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Ärenden som tas upp till en enda behandling
remitteras även de vanligen till ett utskott för
beredning (32 §l mom.) och tas upp till behandling i plenum utifrån ett betänkande från respektive utskott. Behandlingen inleds med att utskottsbetänkandet föredras. Har ärendet inte remitterats till ett utskott för beredning, börjar
behandlingen med att en skrivelse om frågan och
talmanskonferensens utlåtande om den föredras.
När debatten om ärendet avslutats kan ärendet
genomgå en detaljbehandling, där beslut i ärendet fattas. När det gäller en detaljerad behandling
av reglementen och instruktioner kan 53 § 3
mom. om detaljerad behandling av lagförslag
tillämpas. Enda behandlingen avslutas med att
riksdagen beslutar godkänna eller förkasta förslaget samt vid behov fattar beslut om förslag
gällande motiveringen.
Enligt 2 mom. ingår kompletterande bestämmelser om behandlingen av budgetpropositionen
i 59§.
56§. Godkännande av internationellaförpliktelser och uppsägning av dem. Paragrafen reglerar
plenarbehandlingen av ärenden som gäller godkännande av internationella förpliktelser eller
uppsägning av dem. Den kompletterar 94 § l och
2m om. grundlagen om förfarandet vid riksdagsbehandlingen av dylika frågor.
Ett ärende som avser godkännande av en internationell förpliktelse eller uppsägning av en
sådan tas enligt l m om. upp till enda behandling
i plenum utifrån ett utskottsbetänkande. Riksdagen godkänner en internationell förpliktelse eller
uppsägningen av en sådan i form av en kläm, inte
en lag. Det föreslagna momentet motsvarar sålunda 41 §grundlagen, där det stadgas att andra
än lagstiftningsärenden tas upp till en enda behandling i plenum. I 40 § grundlagen ingår en
huvudregel för så kallat beredningstvång, vilket
innebär att ett ärende måste beredas i ett v.tskott
innan det kommer upp i plenum. Frågan om
godkännande av en internationell förpliktelse eller uppsägning av den behandlas följaktligen i
plenum utgående från ett utskottsbetänkande.
I 2 mom. regleras förfarandet i de ofta förekommande situationer där propositionen och det
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anknytande utskottsbetänkandet gäller såväl
godkännande av en internationell förpliktelse
som en lag om dess ikraftträdande. I dagsläget
föredras klämmen om godkännande av en förpliktelse för behandling endast i samband med
tredje behandlingen av ikraftträdelselagen. I
praktiken har riksdagen fattat beslut om godkännande av förpliktelser när tredje behandlingen är
över för lagförslagens vidkommande.
Jämfört med de nu gällande grundlagarna
drar den nya grundlagen upp en skarpare gräns
mellan godkännandet av internationella förpliktelser och deras ikraftträdelse. I 94 § grundlagen
ingår bestämmelser om godkännande av internationella förpliktelser och uppsägning av dem. I
95 §grundlagen finns bestämmelser om ikraftträdande av internationella förpliktelser. Syftet är
att göra regleringen klarare och stärka riksdagens ställning när det gäller beslut om internationella förpliktelser och deras ikraftträdande. Denna målformulering bör lämpligen också vägas in
i reglerna för riksdagsbehandlingen så att godkännande av internationella förpliktelser och
uppsägning av dem explicitare betraktas som
självständiga ärenden. Detta är nödvändigt också av den anledningen att godkännande av en
internationell förpliktelse inte alltid kräver att
förpliktelsen sätts i kraft genom lag. Därtill bör
hänsyn tas till att riksdagen i samband med en
internationell förpliktelse även kan godkänna en
förklaring eller ett förbehåll gällande en fördragsbestämmelse inom riksdagens kompetens ..
Om utskottsbetänkandet innehåller förslag
både om en internationell förpliktelse och en lag
om dess ikraftträdande, föredras enligt 2 mom.
förslaget om förpliktelsen för enda behandling
samtidigt som lagförslaget föredras för andra
behandling. En allmän debatt förs om båda ärendena samtidigt och när debatten avslutats fattar
riksdagen först beslut om den internationella förpliktelsen. I det fall att riksdagen avböjer förpliktelsen, bör det anses oförenligt med det tidigare
riksdagsbeslutet att godkänna förslaget till
ikraftträdelsebestämmelse avfattat i form av en
blankettlag. Då skall talmannen med stöd av 42 §
grundlagen vägra ta upp ett förslag avseende
detta till omröstning.

57§. Bordläggning. Paragrafen föreskriver om
bordläggning av ärenden i plenum. Bestämmelserna ersätter 64 och 65 §riksdagsordningen och
41 § i den gällande arbetsordningen för riksdagen.
I l mom. föreskrivs om bordläggning av ett
ärende vid remissdebatt. Ett ärende skall vid remissdebatten bordläggas till ett nära förestående
plenum, om någon riksdagsledamot begär detta.
Det räcker således med att en ledamot begär
bordläggning vid remissdebatten precis som i
gällande lag. När förslaget om bordläggning har
lagts fram, konstaterar talmannen att ärendet
bordläggs. Därefter beslutar riksdagen till vilket
plenum frågan skall bordläggas. Bestämmelsen
om ett nära förestående plenum har tolkats så att
frågan har bordlagts högst två veckor fram i
tiden. Valet av tidpunkt brukar vara beroende av
riksdagens arbetssituation, pienarplanerna och i
vissa fall också av ärendets angelägenhetsgrad.
Riksdagen röstar bara om bifallna förslag till
tidpunkter för bordläggning.
Ett ärende kan bordläggas bara en gång vid en
remissdebatt. Därefter kan frågan inte längre
bordläggas vid en remissdebatt ens genom beslut
av riksdagen.
I 2 mom. föreskrivs om bordläggning av betänkanden från utskott. Enligt förslaget skall betänkandet först föredras för bordläggning i ett
plenum som hålls tidigast nästa dag. Om särskilda skäl föreligger kan riksdagen dock besluta
bordlägga ärendet till ett plenum redan samma
dag. Avsikten med den tvingande bestämmelsen
är att säkerställa att riksdagsledamöterna har
möjlighet att ta del a v betänkandet. Enligt 41 och
72 § grundlagen kommer lagförslag inte längre
att behandlas i tre olika behandlingar utan bara i
två. För att riksdagsledamöterna trots denna
ändring skall ha tillräckligt med tid på sig att
studera betänkandet innan den avgörande behandlingen av ett lagförslag inleds, föreslår talmanskonferensen att ett ärende som regel skall
bordläggas till ett plenum som hålls tidigast nästa
dag. På så sätt får riksdagsledamöterna tid på sig
att förbereda och göra ändringar i paragraferna
ända fram till tre timmar före plenum i överens-
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stämruelse med 58§. Möjligheten att av särskilda
skäl bordlägga ett ärende till ett plenum redan
samma dag bör bara utnyttjas i exceptionellt
brådskande situationer, inte om ärendet är av
den arten att riksdagsledamöterna måste få sätta
sig in i det. Betänkanden från stora utskottet
bordläggs enligt samma regler som andra betänkanden.
Efter denna obligatoriska bordläggning bordläggs ett ärende ännu en gång vid den första
behandlingen vid en behandling, och vid enda
behandlingen, om två riksdagsledamöter begär
det. Därefter bordläggs ett ärende vid första behandlingen, vid en behandling och vid enda behandlingen liksom vid andra behandlingen bara
om ett förslag om bordläggning bifalls och riksdagen godkänner förslaget efter omröstning. Om
ärenden som behandlas i olika förfaranden slås
ihop till exempel enligt bestämmelserna i 56 § 2
mom., är det bordläggningsreglerna för det ärende som behandlas i flera behandlingsfaser som
gäller. När en riksdagsledamot har föreslagit
bordläggning eller någon annan åtgärd i syfte att
avbryta behandlingen av ärendet, till exempel
remiss till utskott, och förslaget har bifallits, beslutar riksdagen först om detta förslag och fortsätter sedan med behandlingen av ärendet. Om
förslaget inte godkänns, skall debatten fortsätta
och de ledamöter få ordet som tidigare begärt det
men på grund av bordläggningsförslaget inte fått
tillfälle att yttra sig. Samma procedur gäller när
debatten fortsätter vid det plenum som ärendet
har bordlagts till.
I 3 mom. föreskrivs om ärenden som inte kan
bordläggas. Enligt förslaget kan meddelanden
och redogörelser från statsrådet samt interpellationer inte bordläggas sedan debatten om dem
har inletts. Om riksdagen har beslutat att lämna
ett meddelande (23 § 2 mom.) eller redogörelse
(23 § 3 mom.) från statsrådet eller en interpellation (22 § 3 mom.) till ett utskott för beredning,
måste betänkandet dock först bordläggas på det
sätt som 2 mom. föreskriver. Reglerna om bordläggning gäller inte upplysningar från statsministern eller aktuella debatter.
58 §. Framställning av ändringsförslag. Paragrafen föreskriver om skriftliga förslag till änd5 290298
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ringar som inte ingår i handlingarna till exempel
i en reservation till ett betänkande eller en avvikande mening till ett utlåtande eller i en anknytande motion. Bestämmelserna ersätter bestämmelserna i 44 §i den gällande arbetsordningen för
riksdagen.
Enligt l m om. skall ett förslag som en ledamot
lägger fram i plenum och som inte finns i handlingarna lämnas skriftligen till talmannen, om
talmannen krä ve r detta. Det är fråga om en generell bestämmelse som gäller alla förslag som läggs
fram i plenum. Bestämmelsen kommer särskilt
att tillämpas i de fall, när förslagen inte enligt 24 mom. behöver lämnas in i förväg. Till exempel
debatter om meddelanden och interpellationer
hör till dessa situationer. I dessa fall skall ett
förslag om övergång till dagordningen i förekommande fall lämnas i skriftlig form till talmannen. Talmannen redogör för de framställda förslagen och framställer ett förslag till omröstning
(60 §).Talmannen måste vara väl informerad om
de förslag som lagts fram under debatten, när han
eller hon föreslår omröstningsordning.
I 2 mom. ingår bestämmelser om förslag till
ändringar i paragraferna som får läggas fram för
den detaljerade behandlingen. Ett förslag till
ändring som framställs i första behandlingen av
ett lagstiftningsärende och som inte finns i handlingarna, skall i mån av möjlighet lämnas in till
centralkansliet i skriftlig form utan motivtext senast tre timmar före plenum. Syftet med bestämmelsen är att också förslag till undanröjande av
paragrafer skall lämnas in tre timmar före plenum. Detta är nödvändigt för att talmannen i
förväg skall veta om det förenklade förfarandet i
53 § 4 mom. kan tillämpas vid den detaljerade
behandlingen av lagförslaget. Det finns dock ingenting som hindrar att en riksdagsledamot lämnar in ett ändringsförslag, om han eller hon inte
har kunnat lämna in förslaget tre timmar före
plenum till exempel på grund av att riksdagsledamöterna har informerats om att ärendet tas upp
till första behandlingen vid det aktuella plenumet
först när tidsfristen har gått ut.
Meningen med bestämmelsen är att det skall
finnas tid att kontrollera, översätta och kopiera
förslaget och förbereda förslaget till omröst-
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ningsordning. Också riksdagsgrupperna och enskilda ledamöter har möjligheter att få information om ändringsförslagen före plenum och förbereda sig för de kommande voteringarna. Förslagen till ändringar delas vanligen ut tillledamöterna i början av plenum men senast före voteringarna. Om särskilda skäl föreligger kan talmannen föreslå omröstning också om ett förslag
som inte har lämnats in tre timmar före plenum.
Bestämmelsen medger i hög grad att talmannen
beslutar om saken efter eget övervägande. Till
särskilda skäl hänförs till exempel trafikhinder,
som gör att ledamoten inte har hunnit lämna in
sitt förslag i tid.
I 3 mom. ingår bestämmelser om förslag som
får läggas fram vid andra behandlingen av ett
lagstiftningsärende eller vid en den ena eller enda
behandlingen av ett ärende. Också dessa förslag,
som inte får gälla förkastande, måste lämnas in i
skriftlig form till centralkansliet tre timmar före
plenum. Förslag som kan komma i fråga är till
exempel motiveringsuttalanden och ändringar i
motivtexten till betänkandet. Också förslag som
går ut på att riksdagen inte skall godkänna en viss
punkt i motivtexten till ett betänkande måste
lämnas in tre timmar före plenum.
I 4 mom. ingår en hänvisningsbestämmelse.
Enligt den föreskrivs det i 59§ 2 mom. om framställande av ändringsförslag vid behandlingen av
en budgetproposition.
59§. Behandlingen av budgetpropositionen. Paragrafen föreskriver om behandlingen av budgetpropositionen i plenum. Bestämmelserna kompletterar 83 § 4 mom. grundlagen.
I l mo m. ingår en grundläggande bestämmelse
om hur budgetpropositionen skall behandlas i
plenum. Budgetpropositionen tas i plenum upp
till enda behandling utifrån ett betänkande av
finansutskottet. Behandlingen inleds med en allmän debatt. När den allmänna debatten är slut
följer en detaljerad behandling. En huvudtitel, en
avdelning eller ett kapitel i någondera av dem
konstateras ha antagits i överensstämmelse med
betänkandet, om inga förslag till ändringar har
lämnats in till centralkansliet på det sätt som 2
mom. föreskriver.

I praktiken går behandlingen a v budgetpropositionen till så att riksdagen först för en allmän
debatt om hela budgetpropositionen. Vid debatten tillämpas ett förfarande med gruppanföranden (51 §). Därefter vidtar behandlingen av enskilda huvudtitlar. Inledningsvis tillåts för varje
huvudtitel en allmän debatt. Efter den allmänna
debatten vidtar en detaljerad behandling, då också eventuella förslag läggs fram.
I 2 mo m. föreskrivs att ett förslag till ändring i
betänkandet från finansutskottet måste lämnas
in i skriftlig form och utan motivtext till centralkansliet inom en av riksdagen utsatt tid också när
det ingår i en reservation till betänkandet. Ändringsförslagen delas ut till ledamöterna före behandlingen av den aktuella huvudtiteln eller avdelningen eller den allmänna motiveringen till
budgeten. Förslagen till ändringar i budgeten
brukar vara många. För att säkerställa en överskådlig behandling måste förslagen därför läggas
fram separat oavsett om de ingår i någon av
handlingarna eller inte. Förslag som har framställts på något annat sätt tas inte upp till behandling, om inte talmannen av något särskilt skäl
anser en behandling vara nödvändig. Också förslag till ändringar i en tilläggsbudget skall som
regellämnas in till centralkansliet i skriftlig form
inom utsatt tid. Bestämmelserna är analoga med
bestämmelserna i 44 § 4 och 5 mo m. i den gällande
arbetsordningen för riksdagen.
I 3 mom. föreskrivs att ett förslag från en
riksdagsledamot att ett nytt anslag som inte ingår
i budgetpropositionen eller något annat beslut
skall tas in i budgeten, kan, när riksdagen fattar
beslut om budgeten, bara beaktas om det har
väckts genom en budgetmotion. Bestämmelsen
avser att hindra att riksdagsledamöterna lägger
fram nya ärenden för omröstning vid behandlingen av budgetpropositionen utan att de har
beretts av något utskott. Bestämmelsen stämmer
överens med 75 § 3 mom. riksdagsordningen.
I 4 mom. föreskrivs att ett ärende återgår till
finansutskottet om riksdagen inte godkänner finansutskottets betänkande utan ändringar. Utskottet kan i sitt så kallade a-betänkande omfatta
riksdagens beslut eller föreslå ändringar i beslu-
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tet. Om utskottet föreslår ändringar, beslutar
riksdagen att antingen anta eller förkasta dem. I
sak motsvarar bestämmelserna 76 §l och 2 mo m.
riksdagsordningen.
Enligt 5 mom. skall finansutskottet föreslå
riksdagen hur budgetpropositionen temporärt
skall iakttas som budget, om statsbudgeten inte
publiceras före finansårs skiftet. F örslaget behandlas i tillämpliga delar i samma ordning som
budgetpropositionen. Bestämmelserna stämmer
överens med bestämmelserna i 76 a § riksdagsordningen.
Enligt 6 mom. tillämpas vad som föreskrivs
om behandling av budgetpropositionen vid behandlingen av en tilläggsbudgetproposition. Avsikten är att en omfattande tilläggsbudgetproposition med ändringar på flera punkter i budgeten
skall behandlas på samma sätt som den ordinarie
budgetpropositionen. När en tilläggsbudgetmotion är mycket liten och till exempel bara gäller en
enda sak, är det vanligen inte lämpligt att följa
bestämmelserna för ordinarie budgetpropositioner. Riksdagen inleder behandlingen med att besluta om procedurerna.
Enligt 83 § l mom. grundlagen publiceras
statsbudgeten i Finlands författningssamling.
Avsikten är att riksdagen alltjämt skall se till att
statsbudgeten kommer in i författningssamlingen. Detta trots att ingen bestämmelse med direkt
motsvarighet till 86 § 4 m om. riksdagsordningen
föreslås bli intagen i riksdagens arbetsordning.
60 §. Besluts- och omröstningsförslag. Paragrafen innefattar närmare bestämmelser om de besluts- och omröstningsförslag som talmannen
lägger fram i plenum. Bestämmelsen ersätter 78 §
i riksdagsordningen.
Beslutsprocessen i plenum följer en så kallad
parlamentarisk voteringsmodelL Detta innebär
att två förslag alltid ställs mot varandra som
riksdagen sedan röstar ja eller nej om.
I l mom. föreskrivs om hur talmannen redogör för de framställda förslagen, när debatten har
förklarats avslutad på förslag av talmannen. Talmannen säger vem som har lagt fram förslag och
som bifallit förslagen. Dessutom redogör talmannen för innehållet i förslagen. I redogörelsen
ingår också förslag som inte har bifallits. De
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förklaras ha förfallit. Talmannen uppger också
vilka förslag han eller hon inte anser sig kunna
lägga fram för omröstning (42 §2m om. grundlagen) och av vilken orsak. Talmannen måste rätta
till sin redogörelse om någon anmärker mot den
och talmannen finner anmärkningen riktig. En
anmärkning kan till exempel gälla lydelsen i ett
förslag. Däremot kan ett förslag inte längre ändras i sak. Om talmannen inte ändrar sin redogörelse till följd av anmärkningen och ett förslag till
ändring av redogörelsen har bifallits, är det riksdagen som beslutar i frågan.
I 2 mom. föreskrivs att talmannen efter redogörelsen lägger fram ett förslag till omröstningsordning. Talmannen föreslår i vilken ordning
omröstningarna verkställs. När förslagen gäller
en och samma fråga utgår talmannen vanligen i
sitt förslag från hur mycket varje förslag avviker
från det ursprungliga förslaget. Voteringen inleds som regel med att de två förslag som står
längst från det ursprungliga förslaget ställs mot
varandra. Därefter ställs det vinnande förslaget
mot nästa förslag och så vidare tills det ursprungliga förslaget och det senaste vinnande förslaget
står mot varandra i den sista voteringen. Om
någon kräver att talmannens förslag till omröstningsordning ändras och talmannen anser yrkandet motiverat kan han eller hon ändra sitt förslag.
Om ett förslag till ändring av omröstningsordningen bifalls, beslutar riksdagen om talmannens
förslag till omröstningsordning ändras eller inte.
I 3 mom. föreskrivs om omröstningsförslag.
När riksdagen har godkänt ett omröstningsförslag, föreslår talmannen vilket förslag som är ja
och vilket nej. Vanligen brukar det förslag som
ligger närmast det ursprungliga förslaget vara ja.
Enligt 4 mom. tas ett förslag av en riksdagsledamot som inte har bifallits inte upp till omröstning. I sak svarar bestämmelsen mot 44 § 6 mo m.
i den gällande arbetsordningen för riksdagen. Ett
förslag som ingår i betänkandet eller i ett förslag
av talmanskonferensen eller talmannen kräver
inte bifall. Däremot tillåts omröstning om ett
förslag från en riksdagsledamot bara om förslaget bifalls. Förslag utan bifall förfaller. Vid remissdebatten bordläggs frågan när någon ledamot begär detta (57§ l mom.).
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Enligt 5 mom. tillåts i övrigt ingen debatt om
ärenden som avses i paragrafen. Inte heller tillåts
omröstning om huruvida omröstning skall verkställas eller inte.
61 §. Omröstningssätt. Paragrafen redogör för
hur omröstning kan genomföras. Bestämmelserna kompletterar 41 § 2 mom. grundlagen och
ersätter 45 a, 45 b, 45 c och 46 § i den gällande
arbetsordningen för riksdagen.
Enligt l mom. verkställs omröstning genom
maskinell omröstning, uppstigning eller öppen
omröstning med sedlar. Huvudregeln är numera
att riksdagen röstar maskinellt. På senare år har
riksdagen tillämpat omröstning genom uppstigning bara några få gånger när störningar förekommit i omröstningsapparaten. Talmannen
uppger vilket omröstningssätt som tillämpas.
Ingen debatt om omröstningssättet är tillåten.
I 2 mom. sägs att maskinell omröstning verkställs oberoende av om omröstning redan har
skett genom uppstigning. Detta förfarande gäller
om talmannen anser det vara befogat, om voteringen genom uppstigning enligt talmannens
uppfattning inte har gett ett tydligt svar alternativt om någon riksdagsledamot begär det. Bestämmelsen stämmer överens med 45 a§ 2 mom.
i den gällande arbetsordningen för riksdagen.
I 3 mom. bestäms att öppen omröstning med
sedlar verkställs om maskinell omröstning av
tekniska orsaker inte kan genomföras eller om
den maskinella omröstningen enligt talmannens
uppfattning inte har gett ett tillförlitligt svar eller
om rösterna faller lika. En ny maskinell omröstning verkställs, om rösterna faller lika i en omröstning som inte gäller riksdagens slutliga beslut
i den aktuella behandlingsfasen. Med beaktande
av att votering med sedlar tar tid i anspråk har det
skrivits in att maskinell omröstning kan upprepas vid så kallade mellanomröstningar. Med detta avses att flera förslag angående samma ärende
ställs mot varandra och att riksdagen beslutar
vilket av dem som ställs mot förslaget i nästa
omröstning. Omröstning med sedlar verkställs
först om rösterna också i den nya maskinella
omröstningen faller lika.
Enligt 4 mom. ingår närmare bestämmelser
om omröstningsförfarandet vid val i riksdagens

valstadga. Den nya grundlagen innefattar vissa
grundläggande bestämmelser om val av talman
(34 § 2 mom.) och val av statsminister (61 § 3
mom.). Den nya arbetsordningen innefattar inga
närmare bestämmelser om själva valförfarandet
utan procedurbestämmelserna skrivs in i riksdagens valstadga. Bland annat kommer bestämmelserna om valsedlar (45 §), om biträdande av talmannen när röstsedlarna granskas och antecknas
(46 §3m om.) och om en enda urna (46 §l mom.)
i den gällande arbetsordningen för riksdagen att
tas in i riksdagens valstadga. Därtill kan vissa
mer ingående bestämmelser i den gällande arbetsordningen i förekommande fall skrivas in i
anvisningar från talmanskonferensen.
62 §. Öppen omröstning med sedlar. Paragrafen
har bestämmelser om röstsedlar och röstningsprocedurerna vid öppen omröstning. Bestämmelsernaersätter45 a§3 mom., 45 b§ l mom. och
46 § l och 2 mo m. i den gällande arbetsordningen
för riksdagen.
Öppen omröstning med sedlar verkställs genom namnupprop och med olikfårgade sedlar.
På sedlarna får finnas tryckt bara riksdagsledamotens namn samt orden ja, nej eller blankt.
Andra röstsedlar skall avvisas. En nyhet är att
arbetsordningen föreskriver om sedlar med ordet
blankt. Riksdagsledamöterna har vanligen möjligheten att rösta blankt vid maskinell omröstning. Därför är det motiverat att samma möjlighet finns när omröstningsapparaten är i olag.
Vid omröstning med sedlar används två urnor
precis som nu men det har inte längre ansetts
nödvändigt att skriva in detta i arbetsordningen.
Däremot kommer det att skrivas in i valstadgan
att det skall finnas bara en urna vid till exempel
val av talman och val av riksdagens justitieombudsman. Dessa val förrättas med slutna sedlar.
Ledamöterna skalllägga sina sedlar i urnan i den
ordning som deras namn ropas upp. Sedlarna får
inte läggas i urnan i någon annan ordning. Detta
innebär samtidigt att en riksdagsledamot som
inte är på plats när hans eller hennes namn ropas
upp inte får lägga i sin sedel i efterskott. Sedlarna
skallläsas upp och räknas.
63 §. Röstningsresultat. I paragrafen bestäms
om konstaterande av omröstningsresultatet och
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anteckning i protokollet. Bestämmelserna motsvarar 45 a § 4 mom. och 45 c § i riksdagens
nuvarande arbetsordning.
Enligt paragrafens l mom. konstaterar talmannen omröstningsresultatet. Efter maskinell
omröstning och omröstning med sedlar konstaterar talmannen resultatet genom att meddela
hur många ja-röster, nej-röster och tomma röster
som givits samt hur många ledamöter som varit
frånvarande. Resultatet av omröstning genom
uppstigning meddelas genom att majoritet eller
minoritet konstateras.
I paragrafens 2 mo m. bestäms om förvaring av
omröstningsresultaten och när det skall antecknas i protokollet hur var och en har röstat. Röstningsresultaten från alla omröstningar förvaras i
riksdagens arkiv, där de kan användas till exempel av forskare. Uppgifter om omröstningsresultatet ges till dem som önskar få sådana.
I protokollet antecknas hur var och en har
röstat i maskinell omröstning eller omröstning
med sedlar och vilka ledamöter som har varit
frånvarande vid omröstningen, om kvalificerad
majoritet krävs för att ett förslag skall godkännas. Likaså antecknas i protokollet hur var och
en har röstat, när talmannen anser det vara nödvändigt eller när 20 riksdagsledamöter anhåller
om det genom att resa sig omedelbart sedan resultatet av omröstningen har tillkännagetts. Debatt om saken tillåts inte. Bestämmelsen motsvarar 45 c§ l mom. i riksdagens nuvarande arbetsordning. Genom att föreskriva att de namnförteckningar som anger hur ledamöterna har röstat
tas in i protokollet endast i speciella situationer,
har man i tiden försökt försnabba uppsättaodet
av protokollet och spara tryckningskostnader.
Ä ven om intagande av namnförteckningar som
anger hur ledamöterna har röstat i protokollet
med den nuvarande tekniken inte längre gör uppsättaodet av protokollet långsammare, har bestämmelsen dock ansetts vara nödvändig, eftersom intagande av dessa förteckningar i protokollet över alla omröstningar i betydande utsträckning skulle öka protokollens omfattning och försämra deras läsbarhet.
64 §. Motiveringarna till utskottens betänkanden. I paragrafen föreskrivs om godkännande av
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motiveringen till ett utskottsbetänkande. Enligt
förslaget skall motiveringen till ett utskotts betänkande anses ha blivit godkänd, om inte riksdagen beslutar något annat. I riksdagsordningen
eller riksdagens nuvarande arbetsordning finns
inga uttryckliga bestämmelser om godkännande
av motiveringen till ett utskottsbetänkande. Enligt hävdvunnen tolkning har riksdagen dock
ansetts ha godkänt motiveringen till utskottets
betänkande i samband med tredje behandlingen
av ett lagförslag och enda behandlingen av ett
annat ärende, om riksdagen inte uttryckligen har
beslutat något annat.
När riksdagen har ändrat det lagförslag som
föreslås i utskottets betänkande kan stora utskottet vid behandling enligt 53§ 3 mom. i förekommande fall föreslå om motsvarande ändring av
motiveringen till lagförslaget. Om stora utskottet
inte har föreslagit att motiveringen skall ändras
och ingen vid andra behandlingen av ärendet har
framlagts ett förslag om ändring av motiveringen
till betänkandet, framgår det av protokollen från
riksdagens plenardebatter på vilka punkter motiveringen till ett lagförslag har ändrats.
Vid andra behandlingen av ett lagförslag eller
vid den ena eller enda behandlingen av ett annat
ärende kan under den allmänna debatten läggas
fram förslag om ändring av motiveringen till ett
betänkande till någon del eller om uteslutande
av någon punkt i motiveringen eller om godkännande av helt ny motivering. I fråga om inlämnande av förslag till ändring av motiveringen
tillämpas 58 § 3 mom. Möjligheterna att ändra
motiveringen till ett betänkande förblir således
oförändrade.
I riksdagens svar tas in de uttalanden i ett
utskottsbetänkande som riksdagen godkänt.
Dessutom tas i riksdagens svar in de uttalanden
som godkänts i plenum utifrån ett framställt förslag.
65 §. Val av statsminister. I paragrafen föreskrivs om förfarandet vid val av statsminister.
Bestämmelserna kompletterar 61 § 1-3 mom.
grundlagen.
I paragrafens l mom. föreskrivs om det förfarande som skall iakttas vid första omgången av
val av statsminister enligt 61 § 2 mo m. grundlagen
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och vid den andra omgång som avses i 61 § 3
mom., vid vilka riksdagen kan godkänna eller
förkasta den statsministerkandidat som republikens president meddelat. Enligt förslaget föredras presidentens meddelande om statsministerkandidaten för riksdagen och ärendet bordläggs
till något följande plenum. Republikens president ger riksdagen meddelande om statsministerkandidaten genom en skrivelse som delas ut till
riksdagen. Riksdagen röstar om statsministerkandidaten genom normal maskinell omröstning. Öppen omröstning med sedlar kan användas till exempel om röstningsapparaten är i olag.
Talmannen meddelar hur omröstningen verkställs.
I paragrafens 2 mom. föreskrivs om verkställande av statsministerval enligt 61 § 3 mom.
grundlagen. Valet äger rum som öppen omröstning i stället för sluten omröstning med sedlar
som anlitas till exempel vid talmansvaL Vid valet
används en röstsedel på vilken endast riksdagsledamotens namn finns tryckt och på vilken han
eller hon skriver namnet på den person rösten
tillfaller så tydligt att det inte kan uppstå ovisshet
om vem som avses. En ledamot kan om han eller
hon så önskar också inge en tom röstsedel. Valet
förrättas med en urna, och en bestämmelse om
detta kommer att tas in i riksdagens valstadga.
Ledamöterna lägger sina röstsedlar i urnan enligt
namn upprop. En ledamot som inte var närvarande när hans eller hennes namn ropades upp, kan
inte längre därefter lägga sin röstsedel i urnan.
Om en röstsedel av fel slag används vid valet
eller om något annat än personens namn skrivs
på röstsedeln, förkastas den. Röstsedlarna läses
upp och räknas.
Enligt paragrafens 3 mom. antecknas i protokollet hur var och en har röstat.
Enligt paragrafens 4 mom. tillåts inte debatt i
samband med val av statsminister.
66 §. Upprätthållande av ordningen i plenum.
Paragrafen innehåller allmänna bestämmelser
om upprätthållande av ordningen i plenum. Bestämmelserna kompletterar bestämmelserna om
ledande av plenum i 49 §.
Enligt paragrafens l mom. tillåts inte yttringar
av bifall eller ogillande i riksdagens plenum. Be-

stämruelsen motsvarar nuvarande 57 § i riksdagens arbetsordning. Enligt hävdvunnen praxis
får bifall eller ogillande beträffande något ärende
eller någon person inte visas i plenum genom
applåder eller rop eller på något motsvarande
sätt. Ledamöterna kan dock genom att applådera uppmärksamma utländska delegationer som
följer plenum, då talmannen meddelar riksdagen
att en sådan delegation är närvarande. Av tradition har också tillåtits kommentarer från den
egna platsen när en annan ledamot talar förutsatt
att de inte oskäligt stör talaren.
Enligt paragrafens 2 mom. skall de som följer
plenum på riksdagens läktare följa kanslikommissionens stående föreskrifter om saken. De
skall också iaktta de anvisningar som talmannen
och de expeditionsvakter som övervakar ordningen meddelar. Om oordning uppstår och ordningen inte kan återställas genom andra åtgärder, kan talmannen förordna att läktarna skall
utrymmas. Bestämmelserna motsvarar nuvarande 65 § i riksdagens arbetsordning.
67 §. Slutna plenum. I paragrafen föreskrivs om
ett förfarande som skall iakttas när ett slutet
plenum ordnas. Bestämmelserna kompletterar
50 § l mom. grundlagen. Bestämmelserna ersätter de nuvarande bestämmelserna i 68 § riksdagens arbetsordning.
I paragrafens l mom. bestäms om förfarandet
när riksdagen beslutar att slutet plenum skall
ordnas. Ett förslag om slutet plenum kan framställas av talmannen eller tjugofem riksdagsledamöter. För behandlingen av förslaget skall talmannen låta tömma läktarna. Behandling av ett
ärende i slutet plenum förutsätter enligt 50 § l
mom. grundlagen ett synnerligen vägande skäl.
Enligt paragrafens 2 m om. beslutar riksdagen
om offentligheten och sekretessen i fråga om protokollet från ett slutet plenum och de därvid
behandlade handlingarna. Avsikten är att riksdagen som avslutning på ett slutet plenum på
talmanskonferensens förslag skall fatta beslut
om protokollet från ett slutet plenum och de
därvid behandlade handlingarna skall hållas
hemliga och hur länge. Riksdagen kan också
besluta att till exempel talmanskonferensen kan
bestämma när protokollet och handlingarna kan
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offentliggöras. Med avvikelse från nuvarande
58 § 2 mom. riksdagens arbetsordning framläggs
dock dagordningen för ett slutet plenum till påseende.
6 kap. Riksdagshandlingarna
68 §. Riksdagens svar och skrivelser. Paragrafen innehäller bestämmelser om hur riksdagens
svar och skrivelser upprättas. Bestämmelserna
ersätter 85 §och 86 §3m om. riksdagsordningen.
I samband med att grundlagen och riksdagens
nya arbetsordning träder i kraft är det meningen
att riksdagsbesluten skall frångås.
Enligt l mom. meddelas riksdagens beslut
med anledning av en regeringsproposition i riksdagens svar till statsrådet. Genom riksdagens
skrivelser tillkännages dock riksdagens beslut om
den av riksdagen godkända statsbudgeten samt
övriga beslut av riksdagen och riksdagens meddelanden. Exempel på beslut som tillkännages
genom skrivelser är beslut med anledning av
meddelanden och redogörelser från statsrådet,
berättelser som lämnats till riksdagen och förordningar som meddelats riksdagen för kännedom.
Genom skrivelser tillkännages också vissa val
som riksdagen förrättat.
Enligt 2 mom. uppsätts under valperiodens
sista riksmöte en förteckning över de propositioner, förordningar, andra författningar på lägre
nivå och beslut samt berättelser som inte har
hunnit slutbehandlats och som således har förfallit. Förteckningen över förfallna ärenden meddelas genom riksdagens skrivelse till statsrådet eller
till den som lämnat berättelsen, om den lämnats
av någon annan myndighet än regeringen.
Enligt 3 mom. undertecknar liksom också nu
talmannen och riksdagens generalsekreterare
riksdagens svar och skrivelser.
I 4 mo m. ingår bestämmelser om justering av
riksdagens svar och skrivelser. Riksdagens svar
och skrivelser upprättas i riksdagens kansli som
tjänstearbete. Riksdagens justeringsmän, valda
med stöd av 42 a §, har sammanträtt endast i
ytterst exceptionella situationer, om problem har
uppstått då svaret eller skrivelsen har upprättats.
Antalet medlemmar i talmanskonferensen över-
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stiger antalet justeringsmän och de olika riksdagsgrupperna är bättre representerade i talmanskonferensen. Medlemmarna i talmanskonferensen har lång parlamentarisk erfarenhet och
stor sakkunskap när det gäller riksdagsarbete
och kan därför anses ha goda förutsättningar att
lösa eventuella konflikter. Det föreslås därför att
inga justeringsmän längre skall utses utan att
talmanskonferensen i förekommande fall beslutar om justering av riksdagens svar och skrivelser.
När talmanskonferensen behandlar frågor i
anslutning till justeringen av riksdagens svar och
skrivelser kan den också höra sakkunniga om det
visar sig nödvändigt. Den tjänsteman vid riksdagens kansli som ansvarar för svaren och skrivelserna kan vara som föredragande i dessa frågor.
69 §. Protokoll från plenum. Paragrafen innehåller bestämmelser om uppsättaodet av protokoll över debatterna i plenum. Bestämmelserna
ersätter 57 § 3 och 4 mom., 79, 81 och 82 §
riksdagsordningen samt 47 och 49 § i den nuvarande arbetsordningen för riksdagen.
Enligt l mom. uppsätts protokoll över plenum. I protokollet antecknas behandlingen av
ärendena och debatterna som sådana i plenum.
Avsikten är att i protokollen över plenum liksom
tidigare skall antecknas talmannens meddelanden till riksdagen, talmannens anvisningar och
föreskrifter i anknytning tillledningen av plenum
och upprätthållandet a v ordningen, uppgifter om
på vilket stadium i behandlingen ärendena befinner sig och handlingarna i ärendena, talmannens
redogörelser för framlagda förslag samt beslutsoch omröstningsförslag, omröstningsresultat,
riksdagens beslut samt alla anföranden under
plenum. I 63 § 2 mom. bestäms när det skall
antecknas i protokollet hur var och en har röstat.
Dessutom protokollförs meddelanden om
svar på skriftliga spörsmäl som kommit till riksdagen. Svaren läses dock inte upp i plenum (27 §
2 mom.). Anteckningar görs också om namnupprop samt om ledamöter som är frånvarande från
riksdagen på grund av sjukdom eller uppdrag
som hör samman med riksdagsarbetet (48 §). I
protokollet antecknas även de ledamöter som
anmält sig efter namnuppropet samt uppgifter
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om frånvarotillstånd beviljade av talmanskonferensen (48 §).
I 2 mom. finns bestämmelser om granskning
av tal som antecknas i protokollet. Utskriften av
talet lämnas till talaren för att granskas. Enligt
49 §i den nuvarande arbetsordningen för riksdagen skall talaren senast inom 12 timmar efter det
plenum avslutats meddela protokollbyrån vilka
ändringar han gjort. Senare gjorda ändringar
beaktas i mån av möjlighet. Talet får dock inte
ändras i sak. Korrigeringarna får därför vara
främst tekniska eller språkliga. Talaren anses ha
godkänt utskriften, om han inte har gjort ändringar däri på ovan nämnt sätt. Meningen är att
denna vedertagna praxis skall fortgå, även om
inga uttryckliga bestämmelser om saken tas in i
arbetsordningen. Talmanskonferensen kan ge
eventuella nödvändiga anvisningar.
Enligt 3 mom. har en riksdagsledamot som
inte har omfattat ett beslut i plenum rätt att
anmäla sin avvikande mening till protokollet.
Anmälan måste emellertid göras omedelbart efter att beslutet fattats. Också en ledamot som inte
har varit närvarande när ett beslut har fattats kan
få anteckning om detta i protokollet. Bestämmelserna motsvarar i sak 79 och 82 § riksdagsordningen.
I 4 mom. föreskrivs att protokollen skall undertecknas av riksdagens generalsekreterare och
justeras av presidiet. Eftersom plenumen är offentliga är också uppgifterna om dem omedelbart
offentliga. Uppgifter ur protokollet kan därför
lämnas ut så snart protokollet är klart. I praktiken lämnas uppgifter ur protokollet ut alltefter
som det skrivs ut på protokollbyrån. Utskriften
över hela plenum är klart ett par timmar efter att
plenum avslutats. Utskriften läggs också så fort
som möjligt ut på det allmänna datanätet. Protokollet anses dock vara officiellt först då generalsekreteraren och presidiet har justerat det.
70 §. Beslutsprotokollfrån plenum. Paragrafen
innehåller bestämmelser om beslutsprotokoll
som skall uppsättas över plenum. Bestämmelserna ersätter 48 §i den nuvarande arbetsordningen
för riksdagen.
Enligt l mom. sätts ett beslutsprotokoll omedelbart upp över plenum. I protokollet antecknas
vilka beslut som fattas. Genom utdrag ur besluts-

protokollet meddelas bland annat utskotten att
ett ärende har remitterats till dem. Utdrag ur
riksdagsprotokollet används också vid val av
riksdagsorgan för att underrätta både de valda
ledamöterna och det berörda organet.
Enligt 2 mom. är beslutsprotokollet offentligt
när riksdagens generalsekreterare har undertecknat det. Beslutsprotokollet är klart så snart plenum avslutats.
71 §. Publicering av riksdagshandlingarna. I
paragrafen bestäms vilka riksdagshandlingar
som publiceras i tryckt form. Bestämmelserna
kompletterar 50§ l mom. grundlagen, 91 §riksdagsordningen och 60 § i den nuvarande arbetsordningen för riksdagen.
I riksdagshandlingarna publiceras i tryckt
form protokollen över riksdagens plenum och
svenska sammandrag av dem. I riksdagshandlingarna publiceras vidare regeringens propositioner och skrivelser om återtagande av dem,
statsrådets skrivelser till riksdagen, förordningar
som lämnats för granskning till riksdagen och
andra författningar och beslut på lägre nivå, berättelser, statsrådets meddelanden och redogörelser, förteckningen över lagförslag som godkänts att vila, utskottens betänkanden och utlåtanden, riksdagens svar och skrivelser, motioner,
interpellationer samt skriftliga spörsmål och svaren på dem.
Förteckningen över handlingar som publiceras i riksdagshandlingarna motsvarar i huvudsak
förteckningen i 60 § i den nuvarande arbetsordningen för riksdagen. I den nuvarande förteckningen ingår statsrådets skrivelser till riksdagen,
som kan gälla till exempel EV-frågor (96 § 2
mom. grundlagen) eller ministrarnas bindningar
(63 § grundlagen). Riksdagsbeslutet och vissa
andra handlingar har strukits i förteckningen,
eftersom de inte längre upprättas när grundlagen
och denna arbetsordning träder i kraft. Meddelanden och redogörelser från statsrådet samt interpellationer bör till följd av sin stora samhälleliga betydelse publiceras i form av egna serier i
riksdagshandlingarna, även om de också ingår i
protokollen över plenum.
På grundval av ett beslut av kanslikommissionen publiceras merparten av riksdagshandlingarna också på datanätet. Användningen av de elek-

TKF 1/1999 rd

troniska riksdagshandlingarna ökar hela tiden
delvis på bekostnad av de tryckta handlingarna.
Till följd härav ställs allt större krav på det elektroniska textarkivets tillförlitlighet och lättillgänglighet. På grund av datanätens allt större
betydelse har i 2 mom. tagits in en bestämmelse
om att riksdagshandlingarna i mån av möjlighet
också skall vara tillgängliga för allmänheten på
datanätet.
7 kap. Riksdagens förvaltning
72 §. Kanslikommissionen. Paragrafen innehåller bestämmelser om kanslikommissionen som
svarar för riksdagens förvaltning. Bestämmelserna ersätter 89 § riksdagsordningen och 6 § i den
nuvarande arbetsordningen för riksdagen.
Enligt l mom. finns det en kanslikommission
för riksdagens förvaltning. Till den hör talmannen och vice talmännen samt fyra av riksdagen
inom sig valda medlemmar, för vilka riksdagen
väljer fyra ersättare.
Till presidiet som på tjänstens vägnar hör till
kanslikommissionen väljs i allmänhet endast representanter för de största riksdagsgrupperna.
Då proportionalitetsprincipen har iakttagits
också vid valet av de fyra kanslikommissionsmedlemmar som riksdagen utser, är det i allmänhet bara de största riksdagsgrupperna som
är representerade i kanslikommissionen. Att de
små och mellanstora riksdagsgrupperna inte är
representerade i kanslikommissionen har därför
varit ett problem. Inom riksdagens förvaltning
behandlas ju dock ofta frågor som alla riksdagsledamöter måste ta ta ansvar för inför väljarna.
För att också de mellanstora och små riksdagsgrupperna skall bli bättre representerade i
kanslikommissionen föreslås att ersättare väljs
för de fyra medlemmar som riksdagen utser till
kanslikommissionen. Vid valet av ersättare bör
ambitionen vara att så många riksdagsgrupper
som möjligt skall vara representerade i kommissionen åtminstone på ersättarnivå. Tanken är att
ersättarna kan vara närvarande också då de ordinarie medlemmarna är på plats. Ersättarna kan
dock inte medverka i det egentliga beslutsfattan6 290298
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det. Ersättarna kan vara med och fatta beslut i
stället för de medlemmar riksdagen valt, men inte
i stället för talmannen eller vice talmännen. Ersättarna träder i stället för de ordinarie medlemmarna enligt en fastställd ordning. I första hand
kommer en ersättare från samma riksdagsgrupp,
om en sådan finns, och därefter en ersättare vald
från kandidatlistan för samma valförbund. Om
det inte finns någon ersättare från samma valförbund kan en ersättare från något annat valförbund träda i stället för den ordinarie medlemmen.
De allmänna bestämmelserna om val av riksdagens organ i 37 §grundlagen gäller också val av
medlemmar i kanslikommissionen. Det är därför
inte nödvändigt att upprepa bestämmelserna i
89 § l och 2m om. riksdagsordningen om proportionella val och mandatperioden för kanslikommissionens medlemmar i denna paragraf. Enligt
2 mom. är kanslikommissionen beslutför med
fem medlemmar. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst. Ordförande för kanslikommissionen och för presidiet är av naturliga skäl talmannen och om han eller hon har förhinder första
eller andre vice talmannen. Kanslikommissionen
kan avgöra ett ärende också med fyra medlemmar, om beslutet är enhälligt. Bestämmelserna
motsvarar 6 § 2 mo m. i den nuvarande arbetsordningen för riksdagen.
I 3 mom. sägs att riksdagens generalsekreterare och riksdagens förvaltningsdirektör samt andra tjänstemän vid riksdagens kansli som kanslikommissionen har förordnat är föredragande i
kanslikommissionen. Bestämmelserna motsvarar 6 § 3 mom. i den nuvarande arbetsordningen
för riksdagen.
Enligt 4 mom. kan kanslikommissionen vid
behov sammanträda också under avbrott i riksmötet och när riksdagen avslutat sina plenum.
Bestämmelserna motsvarar 89 § 3 mom. riksdagsordningen.
I 5 mom. ingår bestämmelser om temporära
beslut då ett ärende är så brådskande att det inte
hinner föredras för kanslikommissionen. Enligt
föreslaget avgör talmannen ärendet temporärt på
föredragning av en tjänsteman som är föredragande i kanslikommissionen. Det temporära be-
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slutet föredras så snart som möjligt för kanslikommissionen för godkännande. Bestämmelserna motsvarar i sak 7 § 2 mom. i den nuvarande
arbetsordningen för riksdagen.
73 §. Kanslikommissionens uppgifter. I paragrafen räknas kanslikommissionens huvudsakliga uppgifter upp. Bestämmelserna ersätter 7 § i
den nuvarande arbetsordningen för riksdagen.
Bestämmelserna i l och 2 punkten motsvarar
7 § l mom. l och 2 punkten i den nuvarande
arbetsordningen för riksdagen.
Enligt 3 punkten skall kanslikommissionen
besluta, om detta föreskrivs särskilt, om utnämning till tjänster och tjänsteförhållanden för viss
tid vid riksdagens kansli samt om uppsägning av
tjänstemän och upplösning av tjänsteförhållanden. A vs ik ten är att i lagen om riksdagens tjänstemän och i reglementet för riksdagens kansli ta
in behövliga bestämmelser om i vilka fall kanslikommissionen skall besluta om utnämning till
tjänster och tjänsteförhållanden för viss tid vid
riksdagens kansli samt om uppsägning av tjänstemän och upplösning av tjänsteförhållanden
och i vilka fall någon av de ledande tjänstemännen vid riksdagens kansli skall ha denna beslutanderätt. Utnämningsärenden av mindre betydelse kan, är det tänkt, avgöras av tjänstemän.
Riksdagens generalsekreterare väljs av riksdagen
i enlighet med 75 §.
Enligt 4 punkten beslutar kanslikommissionen om tjänstledighet för tjänstemän vid kansliet
och om skötseln av tjänster under tjänstledighet
till den del så föreskrivs särskilt i instruktionen
för riksdagens kansli. Bestämmelsen motsvarar i
sak 7 § l mo m. 4 punkten i den nuvarande arbetsordningen för riksdagen.
Enligt 5 punkten skall kanslikommissionen ge
förordnanden om utskottssekreterare efter att ha
hört det berörda utskottet. Bestämmelsen motsvarar 15 § l mom. i den nuvarande arbetsordningen för riksdagen.
Bestämmelserna i 6 punkten motsvarar 7 § l
mom. 5 punkten i den nuvarande arbetsordningen för riksdagen.
I 7 punkten sägs att kanslikommissionen skall
lägga fram förslag om antagning av riksdagens
räkenskapsstadga. Bestämmelsen hänför sig till

6 § l mom. 8 punkten som föreskriver att talmanskonferensen skall lägga fram förslag om
antagning av reglementen för riksdagens interna
förvaltning, om det inte är föreskrivet att dessa
förslag skallläggas fram av kanslikommissionen.
Enligt 8 punkten skall kanslikommissionen
besluta om instruktionen för arkivväsendet.
Enligt 9 punkten skall kanslikommissionen
besluta om övriga ärenden som enligt lag, denna
arbetsordning, ett reglemente eller en instruktion
skall avgöras av den.
Specialbestämmelsen om enskild tolkning i 7 §
l mom. 7 punkten i den nuvarande arbetsordningen för riksdagen har inte ansetts behöva tas
in i förslaget gällande kanslikommissionens uppgifter. Riksdagens kansli ser till att enskild tolkning enligt 76 §ordnas.
74 §. Riksdagens kansli. Paragrafen innehåller
allmänna bestämmelser om verksamheten vid
riksdagens kansli.
Enligt l mom. skall riksdagens kansli skapa
förutsättningar för riksdagen att fullgöra sina
uppgifter som statsorgan. Tjänstemännen vid
kansliet ser till att riksdagens organ och de enskilda ledamöterna har möjlighet att sköta sina uppgifter enligt grundlagen och denna arbetsordning.
Enligt 2 mom. står riksdagens kansli under
kanslikommissionens tillsyn. Bestämmelsen
motsvarar 89 § l mom. riksdagsordningen.
75 §. Riksdagens generalsekreterare. Paragrafen innehåller grundläggande bestämmelser om
generalsekreterarens uppgifter och om skötseln
av hans uppgifter när tjänsten är vakant. Bestämmelserna motsvarar 9 § l och 3 mom. i gällande
arbetsordning för riksdagen. Bestämmelser om
förfarandet vid val av riksdagens generalsekreterare ingår i 16 § 2 mom.
Enligt l mom. är riksdagens generalsekreterare riksdagens sekreterare och chef för riksdagens
kansli. Generalsekreteraren väljs av riksdagen.
Att generalsekreteraren är riksdagens sekreterare innebär bland annat att han eller hon leder
beredningen av plenum och bistår talmannen vid
plenum samt undertecknar protokollen över plenum och kontrasignerar riksdagens svar och
skrivelser. I egenskap av chef för riksdagens
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kansli leder generalsekreteraren kansliets verksamhet tillsammans med kanslikommissionen.
I 2 mom. ingår bestämmelser om vem som
handlägger generalsekreterarens uppgifter om
tjänsten är vakant eller generalsekreteraren har
förhinder. I sådana fall ansvarar riksdagens biträdande generalsekreterare för generalsekreterarens uppgifter. Om också biträdande generalsekreteraren är förhindrad att handlägga generalsekreterarens uppgifter kallar talmannen en
person som han eller hon finner lämplig att ha
hand om uppgifterna.
8 kap. Särskilda bestämmelser
76 §. Språken i riksdagsarbetet. I paragrafen
ingår bestämmelser om användningen av finska
och svenska i riksdagsarbetet. Bestämmelserna
kompletterar 51 §grundlagen. De ersätter 18, 40
och 59 §i gällande arbetsordning för riksdagen.
Enligt l mom. ligger den finska texten till
grund för behandlingen i riksdagen. Den svenska
texten utarbetas i riksdagens kansli. Behandlingen av lagförslag utgår från den finska texten både
i utskotten och i plenum och ett förslag till ändring av den svenska texten kan inte tas upp till
omröstning. Den svenska texten utarbetas av de
behöriga tjänstemännen vid riksdagens kansli.
Riksdagens svar utarbetas på svenska vid riksdagens kansli under överinseende av talmannen och
generalsekreteraren. Om oklarhet uppstår i fråga
om formuleringen av riksdagens svar på svenska,
beslutar talmanskonferensen om saken (68 § 4
mom.). Talmanskonferensen kan i förekommande fall höra experter.
Enligt 2m om. översätts kanslikommissionens
förslag för plenum till svenska. Bestämmelsen
avser till exempel kanslikommissionens förslag
till räkenskapsstadga för riksdagen (73 § 7 punkten). Bestämmelsen motsvarar 88 § 2 mom. riksdagsordningen. Motsvarande bestämmelse om
utskottens betänkanden och utlåtanden samt om
talmanskonferensens förslag ingår i 51 § 2 mom.
grundlagen.
I 3 mo m. bestäms om tolkning i plenum. Enligt
förslaget föredras talmannens redogörelse för
framlagda förslag och det meddelande som avses
i 42 § 2 mom. grundlagen på finska och svenska.

43

Ä ven andra meddelanden från talmannen föredras också på svenska, om han eller hon anser det
vara nödvändigt. Innehållet i ett anförande på
svenska i plenum återges i sammandrag på finska. Bestämmelserna motsvarar 40 § l och 2
mom. i gällande arbetsordning för riksdagen.
Enligt 51 § l mom. grundlagen används finska
och svenska i riksdagsarbetet. Ledamöterna kan
dock, om de anser det nödvändigt, ta in korta
citat på främmande språk i sina anföranden i
plenum.
I 4 mom. finns bestämmelser om enskild tolkning för svenskspråkiga riksdagsledamöter. Enligt förslaget tolkas anföranden på finska samt
talmannens förslag till röstningsordning och
meddelanden som framförts enbart på finska till
svenska för svenskspråkiga riksdagsledamöter
om de så önskar. Bestämmelserna motsvarar 40 §
3 mom. i gällande arbetsordning.
I 5 mom. bestäms om tolkning vid utskottssammanträden. Enligt förslaget beslutar utskotten om eventuell tolkning under sammanträdena. Sammanträdet tolkas dock enskilt för utskottsmedlemmarna, om de så önskar. Bestämmelserna motsvarar 18 §i gällande arbetsordning
för riksdagen. När utskotten vid sina sammanträden hör sakkunniga på andra språk än finska
och svenska bör tolkning ordnas när det är
nödvändigt.
77 §.Avbrott i uppdraget som riksdagsledamot.
Paragrafen föreskriver om avbrott i uppdraget
som riksdagsledamot när en ledamot väljs in i
Europaparlamentet Bestämmelserna kompletterar 28 § l mom. grundlagen och ersätter 3 a§ i
den gällande arbetsordningen.
En ledamot som har valts in i Europaparlamentet skall anmäla till talmannen om han eller
hon avser att fortsätta som riksdagsledamot eller
i stället vara ledamot i Europaparlamentet Anmälan skall göras både när en ledamot i Europaparlamentet väljs in i riksdagen och när en riksdagsledamot väljs in i Europaparlamentet. Efter
ett val till Europaparlamentet skall en anmälan
lämnas in senast klockan 12 den tredje dagen
efter att riksdagsledamotens fullmakt har blivit
granskad. Efter ett riksdagsval skall anmälan
lämnas in senast klockan 12 den tredje dagen
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efter att riksdagsledamotens fullmakt har blivit
granskad.
Om en riksdagsledamot bestämmer sig för att
vara ledamot i Europaparlamentet, avbryts uppdraget som riksdagsledamot när ersättarens fullmakt har granskats. Riksdagens generalsekreterare anmäler till den behöriga valkretsnämnden
att ersättaren har kallats in för den tid som ordinarie riksdagsledamoten är ledamot av Europaparlamentet. Detta föreskrivs i 78 § 2 mom.
Riksdagsledamöter som är ledamöter av Europaparlamentet kan inte delta i riksdagsarbetet.
Riksdagens organ, riksdagens kansli och riksdagsgrupperna kan trots detta samarbeta på
många olika sätt med riksdagsledamöter som är
ledamöter av Europaparlamentet.
78 §. Meddelande till valkretsnämnden Paragrafen föreskriver att riksdagens generalsekreterare skall anmäla till valkretsnämnden att en
ersättare har inkallats. Bestämmelserna stämmer
överens med 63 §i den gällande arbetsordningen.
Enligt l mo m. skall riksdagens generalsekreterare utan dröjsmål anmäla till den behöriga valkretsnämnden, om en riksdagsledamot har avlidit eller uppdraget som riksdagsledamot upphör.
Valkretsnämnden lämnar enligt 126 § vallagen
(714/1998) fullmakt till den som enligt 92 §vallagen skall träda i riksdagsledamotens ställe.
Enligt 2 mo m. skall riksdagens generalsekreterare omedelbart meddela den behöriga valkretsnämnden; om en riksdagsledamot är ledamot av
Europaparlamentet på det sätt som 77 § föreskriver.
79 §. Beräknande av tidsfrister i riksdagsarbetet. Paragrafen har grundläggande bestämmelser
för hur tidsfrister räknas. Bestämmelserna gäller
också tidsfrister för riksdagsarbetet som regleras
annanstans än i denna arbetsordning. De svarar
mot 93 §riksdagsordningen.
Om en utsatt dag eller den sista dagen av en
utsatt tid infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommaraftonen
eller på en lördag, anses enligt l mom. nästa
vardag vara den utsatta dagen eller den sista
dagen av den utsatta tiden.
I 2 mo m. föreskrivs att den utsatta tiden för en
åtgärd som skall vidtas under ett riksmöte inte

löper under avbrott i riksmötet. Den återstående
delen av den utsatta tiden börjar löpa den dag
riksmötet på nytt sammanträder. Paragrafens 3
mom. säger dock att denna regel inte gäller för
den tid inom vilken ett skriftligt spörsmål skall
besvaras. Svaret på skriftliga spörsmål skall följaktligen, som 27 § 2 mom. anger, ges inom 21
dagar oberoende av om riksmötet sammanträder
eller inte.
När denna paragrafinte har andra bestämmelser för beräknande av tidsfrister, följs reglerna i
lagen om beräknande av laga tid (150/1930).
80 §. Meddelanden om plenum och utskottens
sammanträden. Paragrafen innefattar bestämmelser om hur kallelse till plenum och till utskottens sammanträden meddelas. Bestämmelserna
ersätter 14 § 2 mom. och 31 § 2 och 3 m om. i den
nuvarande arbetsordningen.
Paragrafens l mom. bestämmer att kallelse till
plenum jämte dagordning meddelas i riksdagshuset i så god tid före plenum som möjligt. I regel
slutar varje plenum med att talmannen meddelar
när nästa plenum börjar. Omedelbart härefter
hängs ett meddelande om detta upp på riksdagens anslagstavlor och läggs ut i riksdagens datasystem. Ambitionen är att låta en preliminär dagordning gå ut samtidigt med möteskallelsen eller
så snart som möjligt därefter.
Meddelanden om plenum införs enligt förslaget i dagstidningarna enligt talmanskonferensens
anvisningar. Den nuvarande arbetsordningen
anger i 31 § 2 mom. att kallelse till riksdagens
plenum skall införas i huvudstadens största tidningar i enlighet med vad kanslikommissionen
närmare beslutar. I och med att alla andra frågor
i anknytning till plenum handhas av talmanskonferensen, föreslås det att talmanskonferensen
skall få rätt att ge behövliga anvisningar också
om annonserna.
I 2 mom. föreskrivs att kallelser till utskottens
sammanträden meddelas i riksdagshuset. I praktiken avslutas utskottssammanträdena med ett
meddelande om nästa möte och samma meddelande läggs upp på riksdagens anslagstavlor och
in i riksdagens datasystem. I brådskande fall kan
utskottet kallas samman genom en utannonsering över riksdagens centralradio.
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Talmanskonferensen får ge närmare anvisningar om hur plenum och utskottssammanträden skall tillkännages.
81 §. Ikraftträdande. Riksdagens nya arbetsordning avses träda i kraft samtidigt med grundlagen, alltså den l mars 2000.
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På grundval av det ovan anförda och med stöd
av 7 §lagen om arrangemang för ikraftträdandet
av Finlands grundlag föreslår talmanskonferensen vördsamt
att riksdagen godkänner följande arbetsordning åt sig:
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Riksdagens arbetsordning
Riksdagen har med stöd av 7 §lagen den Il juni 1999 (732/1999) om arrangemang för ikraftträdandet av Finlands grundlag med iakttagande av den ordning som i riksdagsordningen föreskrivs för
behandling av lagförslag godkänt följande arbetsordning för sig:
l kap.
Riksmöte

l §
Sammanträdande till riksmöte
Riksdagen sammanträder till riksmöte årligen
den första februari klockan tolv, om inte riksdagen bestämmer någon annan sammanträdestid.
Riksmötet öppnas inom tre dagar från det riksdagen har sammanträtt.
Riksdagen sammanträder i riksdagshuset.
Talmannen kan av tvingande skäl besluta om en
annan sammanträdesplats.

2§
Fullmaktsgranskning
Före valperiodens första plenum granskar justitiekanslern i statsrådet riksdagsledamöternas
fullmakter. En förteckning uppgörs över de riksdagsledamöter som företett en godkänd fullmakt. Riksdagens första plenum under valperioden börjar med namnupprop enligt förteckningen.
Justitiekanslern granskar också senare företedda fullmakter. Innan en riksdagsledamot får
börja sköta sitt uppdrag som riksdagsledamot
skall han eller hon förete sin granskade fullmakt
för talmannen, som skall meddela om detta i
plenum.

3§
Avbrytande av riksmöte
Riksdagen kan på förslag av talmanskonferensen besluta om avbrytande av riksmötet och
om när riksdagen skall sammanträda för att fortsätta sitt arbete. När riksmötet är avbrutet kan
endast sådana riksmötesåtgärder vidtas om vilka
det föreskrivs särskilt.

Talmannen kan sammankalla riksdagen för
att fortsätta det avbrutna riksmötet.
2 kap.
Organ som riksdagen väljer

4§
Val av talman och vice talmän
I första plenum under riksmötet förrättas val
av talman och vice talmän, varvid den riksdagsledamot som är äldst till åren för ordet. Innan de
börjar fullgöra sin uppgift avger talmannen och
vice talmännen följande högtidliga försäkran:
"Jag N.N. försäkrar attjag som talman efter
all min förmåga vill försvara finska folkets och
riksdagens rättigheter enligt konstitutionen."
Mandatperioden för den talman och de vice
talmän som valts under valperiodens sista riksmöte pågår tills nytt riksdagsval har förrättats.
Om talmannen eller en vice talman avlider
eller avgår från sitt uppdrag under riksmötet,
skall en ny talman eller vice talman väljas utan
dröjsmål. Om talmannen eller en vice talman är
förhindrad att sköta sitt uppdrag, kan en tillfållig
talman eller vice talman väljas på förslag av talmanskonferensen.

5§
Talmannen och presidiet
Talmannen leder riksdagens arbete tillsammans med talmanskonferensen på det sätt som
närmare bestäms i grundlagen och denna arbetsordning. Talmannen och vice talmännen bildar
presidiet.
Om talmannen och vice talmännen är förhindrade att sköta talmansuppdraget, förs ordet av
den till åren äldsta medlem i talmanskonferensen
som är närvarande vid plenum. Härvid behandlas i plenum anmälningsärenden och meddelas
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tiden för följande plenum, men fattar inte beslut
i andra ärenden, om inte något annat följer av
särskilt tvingande skäl.
6§
Talmanskonferensens uppgifter

Talmanskonferensen har till uppgift att
l) lägga fram förslag och ge anvisningar om
hur riksdagsarbetet skall ordnas,
2) lägga fram förslag om till vilket utskott ett
ärende skall remitteras för beredning och vilket
och vilka utskott som skall ge utlåtande om ärendet,
3) under valperiodens första riksmöte göra
upp en förteckning över lagförslag som godkänts
att vila och lägga fram förslag om remittering av
dem till utskott,
4) föreslå till vilket plenum ett ärende skall
bordläggas,
5) godkänna planerna för plenum,
6) lägga fram förslag för plenum om förlust av
riksdagsmannaarvode eller en del av det med
stöd av lagen om riksdagsmannaarvode (328/
1947) samt om inhämtande av ställningstagande
av grundlagsutskottet med stöd av 28 § 3 mom.
grundlagen,
7) ta initiativ om stiftande av en lag om riksdagens tjänstemän, riksdagens arbetsordning och
valstadga för riksdagen,
8) lägga fram förslag om stiftande av reglementen som gäller riksdagens interna förvaltning, om det inte har bestämts att dessa förslag
skallläggas fram av kanslikommissionen,
9) lägga fram förslag till instruktioner för de
organ som väljs av riksdagen,
l O) meddela allmänna anvisningar om utskottens behörighetsområden och utskottsarbetet,
Il) besluta om annat deltagande i internationellt samarbete från riksdagsledamöters sidan än
sådant som avses i 10 §och meddela allmänna
anvisningar om detta,
12) lägga fram förslag om riksdagsgruppernas
inbördes sittordning i plenisalen,
13) lägga fram förslag om tillsättande av tillfålliga utskott samt om hur många medlemmar

och ersättare som skall väljas till ett sådant utskott,
14) fatta beslut och lägga fram förslag om
andra ärenden om vilka så bestäms särskilt, samt
15) vara rådgivande organ i ärenden som hör
till talmannens beslutanderätt.
När rösterna faller lika i talmanskonferensen
avgör talmannens röst.
7§
Utskotten

Riksdagens permanenta utskott är stora utskottet samt som specialutskott grundlagsutskottet, utrikesutskottet, finansutskottet, förvaltningsutskottet, lagutskottet, trafikutskottet,
jord- och skogsbruksutskottet, försvarsutskottet, kulturutskottet, social- och hälsovårdsutskottet, ekonomiutskottet, framtidsutskottet, arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottet och
miljöutskottet
Riksdagen kan på förslag av talmanskonferensen tillsätta tillfålliga utskott. Ett tillfålligt
utskotts mandatperiod fortgår tills utskottet har
utfört sin uppgift.
Stora utskottet godkänner en arbetsordning
för sig.
8§
Antalet medlemmar i utskotten

Stora utskottet har 25 medlemmar och 13 ersättare. De permanenta specialutskotten har 17
medlemmar och 9 ersättare, finansutskottet dock
21 medlemmar och 19 ersättare.
Riksdagen beslutar hur många medlemmar
och ersättare som hör till ett tillfålligt utskott.
Riksdagen kan på framställning av ett utskott vid
behov besluta öka antalet ersättare i stora utskottet eller antalet medlemmar eller ersättare i något
annat utskott.
9§
Befrielse från medlemskap i ett utskott

En riksdagsledamot, som redan har valts till
medlem i två utskott, har rätt att avböja medlemskap i flera utskott.
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Riksdagen kan av en godtagbar orsak befria
en riksdagsledamot från medlemskap i ett utskott
på hans eller hennes egen begäran.

ersättare. statsrevisorerna lämnar ärligen en berättelse och vid behov särskilda berättelser till
riksdagen.

lO§

13§

Riksdagens företrädare i internationella organ

Bankfullmäktige och Finlands Banks revisorer

Riksdagen väljer inom sig
l) under varje riksmöte aderton medlemmar
och lika många ersättare till Finlands delegation
i Nordiska rådet,
2) under varje riksmöte fem medlemmar och
lika många ersättare till Finlands delegation i
Europarådet, samt
3) under valperiodens första riksmöte till parlamentariska församlingen vid Organisationen
för säkerhet och samarbete i Europa sex företrädare och lika många ersättare, vilka bildar Finlands delegation i parlamentariska församlingen.
Om riksdagen med stöd av ett internationellt
avtal deltar i något annat organs verksamhet,
beslutar riksdagen om val av företrädare för riksdagen.
De företrädare för riksdagen som avses i l och
2 mom. skall ärligen lämna en berättelse om sin
verksamhet till riksdagen.

Riksdagen väljer under valperiodens första
riksmöte nio bankfullmäktige för att övervaka
Finlands Banks verksamhet och förvaltningen av
de fonder som står under riksdagens garanti.
Bankfullmäktige lämnar årligen en berättelse
och vid behov särskilda berättelser till riksdagen.
Riksdagen väljer årligen revisorer för Finlands Bank så som bestäms särskilt om detta.

Il §
Riksdagens justitieombudsman

Att ämbetet som riksdagens justitieombudsman eller som biträdande justitieombudsman är
ledigt meddelas på det sätt som talmanskonferensen beslutar. Valet förrättas som val av talman
efter det att grundlagsutskottet har lämnat en
skriftlig bedömning av dem som anmält sig för
ämbetet. Debatt tillåts inte vid valet.
Riksdagens justitieombudsman lämnar ärligen den berättelse som avses i 109 §grundlagen
samt vid behov särskilda berättelser till riksdagen.
12 §
statsrevisorerna

Riksdagen väljer inom sig under valperiodens
första riksmöte fem statsrevisorer och lika många

14 §
Riksdagens revisorer

Riksdagen väljer inom sig tre revisorer och för
var och en av dem en personlig ersättare. Revisorerna väljer en fjärde revisor och en ersättare för
denne så som närmare föreskrivs i riksdagens
räkenskapsstadga.
Riksdagens revisorer har till uppgift att granska riksdagens räkenskaper och förvaltning. Revisorerna lämnar årligen en revisionsberättelse
till riksdagen.

15 §
Riksdagsbibliotekets styrelse

Riksdagen väljer under valperiodens första
riksmöte Riksdagsbilatekets styrelse på det sätt
som bestäms särskilt.
Bibliotekets styrelse lämnar årligen en berättelse till riksdagen.

16 §
Val

Riksdagen förrättar valen på det sätt som närmare bestäms i riksdagens valstadga. Personval
förrättas som val av talman, om inte något annat
bestäms. Debatt tillåts inte vid valet.
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Riksdagen väljer generalsekreterare sedan
tjänsten har varit ledig att sökas och kanslikommissionen har gett utlåtande om sökandena. Om
det finns flera sökande till tjänsten förrättas val
av generalsekreterare för riksdagen.
Riksdagen väljer generaldirektör för statens
revisionsverk sedan tjänsten har varit ledig att
sökas och finansutskottet har lämnat utlåtande
om sökandena. Om det finns flera sökande till
tjänsten förrättas val av generaldirektör för statens revisionsverk.

17 §

Utskottens konstituering

Ett utskott skall konstituera sig omedelbart
efter det utskottet har tillsatts.
Utskotten väljer inom sig en ordförande och
en vice ordförande för sin mandatperiod. Vid
valet tillämpas bestämmelserna om val av talman om inte utskottet enhälligt beslutar något
ann~ t. Riksdagen underrättas om valet av ordförande och vice ordförande.
Utskottets första sammanträde sammankallas
av den till åren äldsta medlemmen. Han eller hon
leder ordet tills ordförande har valts.
Om utskottets ordförande och vice ordförande är förhindrade att behandla ett ärende eller att
delta i utskottets sammanträde, väljs en tillfållig
ordförande för utskottet. Valet förrättas på samma sätt som valet av ordförande.
Vid konstitueringen av riksdagens övriga organ tillämpas vad som bestäms i denna paragraf.

I8 §
Instruktioner för organen

Riksdagen godkänner på förslag av talmanskonferensen instruktioner för riksdagens justitieombudsman, statsrevisorerna, bankfullmäktige
och folkpensionsanstaltens fullmäktige. Dessutom kan riksdagen godkänna andra behövliga
instruktioner.

7 290298

3 kap.

Upptagande av ärenden under riksmöte
19 §

Meddelande om ärenden

När regeringspropositioner samt skrivelser,
meddelanden och redogörelser från statsrådet
och berättelser har lämnats till riksdagen samt
förordningar eller andra författningar på lägre
nivå eller beslut överlämnats till riksdagen för
behandling skall talmannen meddela detta i plenum.
Talmannen meddelar också om en proposition eller motion har återtagits. Om en proposition eller motion återtas, avslutas dess behandling.
20 §

Motioner

En motion lämnas in skriftligen till centralkansliet. Den skall motiveras kort. Olika slags
frågor får inte tas in i en och samma motion.
En motion kan väckas medan riksdagen är
sammankallad. En budgetmotion skall lämnas in
senast klockan tolv den fjortonde dagen efter det
budgetpropositionen meddelades ha anlänt. En
budgetmotion med anledning av en tilläggsbudgetproposition eller en proposition som kompletterar budgetpropositionen skalllämnas in senast
klockan 12 den fjärde dagen efter det propositionen meddelades ha anlänt.
Den första undertecknaren av en motion kan
skriftligen återta motionen.
21 §
Förslag som gäller riksdagens arbete

Riksdagsledamöters förslag om ändring av
riksdagens arbetsordning, tillsättande av ett tillfålligt utskott eller något annat ärende inom riksdagens behörighet, om vars upptagande inte föreskrivs särskilt, skall lämnas in skriftligen till
centralkansliet Talmanskonferensen kan vid behov ge utlåtande om förslaget.
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22 §

Interpellation
En interpellation lämnas in skriftligen till centralkansliet. Interpellationen föredras i plenum
och remitteras utan debatt till statsrådet för att
besvaras.
Interpellationen besvaras utom dagordningen
vid en tidpunkt som närmare avtalas med talmannen inom femton dagar från det interpellationen lämnades till statsrådet för kännedom.
När debatten har avslutats föreslår talmannen
för riksdagens godkännande övergång till dagordningen i följande ordalydelse: "Efter att ha
hört svaret övergår riksdagen till dagordningen."
Riksdagen kan godkänna en sådan enkel övergång till dagordningen eller ordalydelsen för en
under debatten föreslagen motiverad övergång
till dagordningen eller besluta remittera ärendet
till ett utskott. Om ärendet remitteras till ett utskott, skall detta föreslå ordalydelsen för motiverad övergång till dagordningen. Riksdagen beslutar om dess slutliga innehåll.

inte riksdagen beslutar övergå till dagordningen
utan att remittera ärendet till ett utskott. Efter att
behandlat redogörelsen skall utskottet i sitt betänkande framställa förslag till ett uttalande med
anledning av redogörelsen. Riksdagen beslutar
om dess slutliga innehäll och övergår till dagordningen.
24§

statsministerns upplysning
En upplysning av statsministern eller någon
annan minister i en aktuell frågan ges riksdagen
utom dagordningen vid en tidpunkt som avtalas
med talmannen.
Talmannen beslutar om debatt skall tillåtas
med anledning av upplysningen. Talmannen ger
ordet enligt prövning utan hinder av vad som
föreskrivs i 50§. När talmannen anser att ärendet
debatterats tillräckligt förklarar han eller hon
debatten avslutad.
25 §

Muntlig frågetimme
23 §

statsrådets meddelanden och redogörelser
statsrådets meddelanden och redogörelser föredras för riksdagen och bordläggs till ett senare
plenum, där meddelandet eller redogörelsen tas
upp till behandling utom dagordningen.
När debatten om ett meddelande har avslutats, föreslår talmannen för riksdagen övergång
till dagordningen enligt följande ordalydelse:
"Efter att ha fått meddelandet övergår riksdagen
till dagordningen." Riksdagen kan godkänna en
sådan enkel övergång till dagordningen eller ordalydelsen för en under debatten föreslagen motiverad övergång till dagordningen eller besluta
remittera ärendet till ett utskott. Om ärendet
remitteras till ett utskott, skall utskottet föreslå
ordalydelsen för en motiverad övergång till dagordningen. Riksdagen beslutar om dess slutliga
innehåll.
När debatten om en redogörelse har avslutats,
remitteras den för beredning till ett utskott, om

Talmanskonferensen kan besluta att i plenum
skall föras en debatt där riksdagsledamöterna
muntligen ställer korta spörsmål till ministrarna.
Vid debatterna under frågetimmarna kan ordet ges med avvikelse från vad som föreskrivs i 50
§. Talmannen tilläter enligt prövning den som
ställt spörsmålet och andra riksdagsledamöter
samt ministrarna att yttra sig i ärendet. När talmannen anser att ärendet debatterats tillräckligt
förklarar han eller hon debatten avslutad.
Talmanskonferensen meddelar närmare anvisningar om saken.
26 §

Debatter om aktuella frågor
En riksdagsledamot kan förelägga talmanskonferensen ett skriftligt förslag om att debatt
skall föras om en bestämd aktuell fråga i plenum.
Talmanskonferensen beslutar om att en debatt om en aktuell fråga skall ordnas. Ordet kan
ges med avvikelse från vad som föreskrivs i 50 §.
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Talmanskonferensen meddelar närmare anvisningar om saken.

27 §

skriftliga spörsmål

En riksdagsledamot kan ställa ett skriftligt
spörsmål till en minister i en fråga som gäller
dennes ansvarsområde. Spörsmålet ges med exakt innehåll till talmannen, som skall sända det
till statsrådet. Ett spörsmål kan ställas också
under avbrott i riksmötet.
Svaret på ett skriftligt spörsmål skall ges
skriftligen inom 21 dagar från det spörsmålet
sändes till statsrådet. Meddelande om att svar på
skriftliga spörsmål kommit till riksdagen antecknas i protokollet för plenum.
Den första undertecknaren av ett spörsmål
kan skriftligen återta det.
Riksdagen kan på förslag av talmanskonferensen av särskilda skäl besluta att varje riksdagsledamot får ställa endast ett visst antal
skriftliga spörsmål under ett riksmöte eller en del
av det.
28 §

Vissa ärenden som gäller straffrättsligt ansvar

I plenum meddelas om att ett ministeransvarighetsärende som avses i 115 §grundlagen har
väckts i grundlagsutskottet.
Ett i I 13 §grundlagen avsett meddelande som
gäller republikens president föredras för riksdagen och remitteras utan debatt till grundlagsutskottet.

29§
skrivelser om ministrarnas bindningar

statsrådets skrivelse, som innehåller en i 63 § 2
mom. grundlagen avsedd redogörelse för statsrådsmedlemmarnas bindningar, föredras för
riksdagen. Saken kan debatteras i plenum. Riksdagen fattar inte beslut med anledning av skrivelsen.

30§
Skrivelser om ärenden som gäller Europeiska
unionen

Talmannen skall sända en i 96 § 2 mo m. grundlagen avsedd skrivelse från statsrådet till stora
utskottet eller utrikesutskottet enligt ärendets
natur. Talmannen beslutar samtidigt om vilket
eller vilka utskott som skall ge utlåtande om
saken till stora utskottet eller utrikesutskottet.
Stora utskottet eller utrikesutskottet kan sätta ut
en tid inom vilken utskottets utlåtande skall ges.
I plenum meddelas att en skrivelse från statsrådet har sänts till utskott.
3I §
Kompletterande propositioner

En regeringsproposition som kompletterar en
annan proposition remitteras till det utskott som
behandlar den ursprungliga propositionen. Utskottet skall behandla den ursprungliga propositionen och den kompletterande propositionen i
ett sammanhang.
4 kap.
Beredningen av ärendena för plenum
32 §

Remittering av ärenden till utskott

Regeringens propositioner, motioner, lagförslag som har godkänts att vila, icke stadfästa
lagar, berättelser till riksdagen, till riksdagen för
granskning lämnade förordningar och andra författningar och beslut på lägre nivå samt förslag
till riksdagens arbetsordning, lag om riksdagens
tjänstemän, riksdagens valstadga samt reglementen och instruktioner samt de övriga ärenden om
vilka det har bestämts särskilt skall remitteras till
utskott för beredning innan de tas upp till beslut
i plenum. Om riksdagen så beslutar kan också
andra ärenden remitteras till utskott.
När dessa ärenden remitteras till utskott förs
en debatt (remissdebatt) i plenum. Efter remissdebatten beslutar riksdagen på förslag av talmans-
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konferensen till vilket utskott ärendet remitteras.
Om remittering av åtgärdsmotioner till utskott
föreskrivs i 33 §.
Riksdagen kan samtidigt besluta att ett eller
flera utskott skall ge utlåtande om ärendet till det
utskott som bereder det.
Regeringens åtgärdsberättelse remitteras för
beredning till grundlagsutskottet. Till den del
berättelsen gäller utrikes- och säkerhetspolitiken,
remitteras den dock till utrikesutskottet.
Riksdagen kan meddela utskotten anvisningar om beredningen av ärendena.

33 §
Remittering av åtgärdsmotioner till utskott

Talmanskonferensen beslutar om remittering
av åtgärdsmotioner till utskott. I plenum meddelas om remittering av en åtgärdsmotion till utskott.
Talmanskonferensen kan överföra remitteringen till utskott av åtgärdsmotioner på riksdagen, varvid en remissdebatt också kan föras om
ärendet i plenum.
34§
Behandlingsordning

Ett utskott skall utan obefogat dröjsmäl behandla de ärenden som remitterats till det och
enligt ärendets natur ge betänkande om dem till
plenum eller utlåtande till ett annat utskott.
Ärenden som gäller motiverad övergång till
dagordningen skall behandlas som brådskande.
Utskotten skall i allmänhet först behandla regeringens propositioner och statsrådets skrivelser
om Europeiska unionens ärenden.
Talmanskonferensen kan meddela närmare
anvisningar om i vilken ordning ärendena tas upp
till behandling i utskotten.

sammanträder utskotten i första hand på andra
vardagar än måndagar och lördagar. Utskottets
ordförande kallar utskottet till sammanträde.
Under avbrott i riksmötet eller då riksdagen
avslutat sitt arbete sammanträder utskottet på
initiativ av ordföranden eller om minst en tredjedel av utskottets medlemmar skriftligen anhåller
därom hos ordföranden. Talmannen kan också
sammankalla utskotten på begäran av statsrådet.
Om utskottets ordförande har förhinder tilllämpas vad som i l och 2 mom. bestäms om
ordföranden på utskottets vice ordförande.
Om en medlem av ett utskott är förhindrad att
delta i utskottets sammanträde eller är jävig att
behandla ett ärende, träder ersättaren i hans eller
hennes ställe.

36 §
Rätt att vara närvarande vid utskottssammanträde

Talmannen och vice talmännen får vid behov
vara närvarande vid utskottens sammanträden.
Alla riksdagsledamöter har rätt att vara närvarande vid stora utskottets sammanträden när
det behandlar lagstiftningsärenden. Den riksdagsledamot som har valts från Ålands valkrets
får dock alltid vara närvarande vid stora utskottets sammanträden.

37 §
Hörande av sakkunniga

Utskotten kan höra sakkunniga.
När ett utskott behandlar ett lagförslag eller
något annat ärende, som särskilt gäller samerna,
skall det bereda företrädare för samerna tillfälle
att bli hörda, om inte något annat följer av särskilda skäl.

38 §
35 §
Utskottens sammanträden

Utskotten sammanträder enligt arbetssituationen. När riksdagen är sammankallad

Utlåtande av ett annat utskott

Ett utskott kan begära utlätande om ett ärende
som det bereder av ett annat utskott. Dessutom
kan stora utskottet eller utrikesutskottet begära
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utlåtande om förslag eller utredningar som avses
i 96 och 97 § grundlagen.
Om det i fråga om ett lagförslag eller något
annat ärende som ett utskott bereder råder oklarhet om lagförslagets eller ärendets grundlagsenlighet eller förhållande till fördrag om de män skliga rättigheterna, skall utskottet begära utlåtande om ärendet av grundlagsutskottet
Ett utskott kan på eget initiativ ge utlåtande
som gäller dess behörighetsområde om budgetpropositionen till finansutskottet inom trettio
dagar från det propositionen remitterades till finansutskottet.
39 §

Behandlingen i utskott

Vid första behandlingen av ett ärende beslutar
utskottet preliminärt om betänkandets eller utlåtandets innehåll. Utskottet fattar de slutliga besluten i andra behandlingen, där det skriftliga
förslag till betänkande eller utlåtande som utskottets sekreterare gjort upp ligger till grund för
behandlingen. Utskottet kan dock enhälligt besluta avgöra ett ärende i första behandlingen.
I vardera behandlingen skall utskottets medlemmar före den detaljerade behandlingen beredas tillfälle att uttala sin åsikt om ärendet i dess
helhet. sakkunniga hör utskottet i första behandlingen, om det inte av särskilda skäl beslutar
något annat.
Regeringspropositioner och motioner som
gäller ett och samma ärende skall behandlas i ett
sammanhang och om dem skall ges ett gemensamt betänkande, om inte särskilda skäl kräver
ett annat förfarande. Utskottet skall dock se till
att ett betänkande över en proposition inte fördröjs till följd av att ärendena behandlas gemensamt. Ett ärende skall i första behandlingen bordläggas en gång till ett senare utskottssammanträde, om två medlemmar begär det. I annat fall
bordläggs ärendet, om utskottet så beslutar.
Utskottet kan inom sig välja en eller flera
företrädare för att föredra betänkandet eller utlåtandet i plenum eller i stora utskottet när ett
utlåtande ges till detta.
En reservation till ett betänkade och en avvi-

kande mening till ett utlåtande skall inom en av
utskottet bestämd tid lämnas skriftligen till utskottets sekreterare. Reservationen eller den avvikande meningen skall motsvara den ståndpunkt som riksdagsledamoten företrädde i den
avgörande behandlingen av ärendet.

40§
Beslutsfattande i utskott

Utskottet fattar beslut om på vilket sätt omröstning skall verkställas i ett enskilt ärende.
Öppen omröstning med namnupprop skall dock
förrättas när ordföranden anser att det behövs
eller om någon utskottsmedlem kräver det.
Vid lika röstetal avgör lotten, om annat inte
föreskrivs i lag om något ärende.
41 §

Utskottsdelegationer

Ett utskott kan inom sig tillsätta en delegation
för att bereda ett ärende som det behandlar och
göra upp ett utkast till betänkande eller utlåtande.
Vid behandlingen av ett ärende i en delegation
tillämpas vad som föreskrivs om behandlingen av
ärenden i utskotten.

42§
Utskottens betänkanden och utlåtanden

Utskottens betänkanden och utlåtanden skall
vara kortfattade. Utskottets förslag skall ställas i
form av klämmar. På samma sätt skall förfaras i
fråga om reservationer och avvikande meningar,
om de inte endast ger uttryck för en skiljaktig
mening.
I betänkandet och utlåtandet antecknas de
medlemmar som deltagit i den avgörande behandlingen av ärendet. Om en medlem endast
delvis deltagit i denna behandling, skall detta
anges.
Betänkandena och utlåtandena samt eventuella reservationer och avvikande meningar justeras
av utskottets sekreterare, om inte utskottet beslutar något annat.
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43 §
Utskottens handlingar och deras offentlighet

Över utskottens sammanträden upprättas
protokoll, där det antecknas vilka medlemmar
som varit närvarande och vilka sakkunniga som
hörts samt förslagen jämte omröstningar. Till
protokollet fogas de handlingar som utskottet
mottagit och gjort upp för behandlingen av ärendet. Protokollet kontrasigneras av utskottets sekreterare.
Utskottets protokoll blir offentliga när sekreteraren har kontrasignerat dem, och de till behandlingen av ett ärende hörande handlingarna
blir offentliga när ärendet har slutbehandlats i
utskottet. En riksdagsgrupp, som inte är företrädd i ett utskott eller en delegation i utskottet,
har dock rätt att få en kopia av handlingarna i ett
icke slutbehandlat ärende, om de inte är hemliga.
Utskottets handlingar är hemliga, om lämnande av uppgifter ur dem skulle vålla betydande
skada för Finlands internationella förhållanden
eller kapital- och finansmarknaden. Hemliga är
också handlingar med uppgifter om affärs- eller
yrkeshemlighet eller om någons hälsotillstånd eller om hans eller hennes ekonomiska ställning,
när Jämnandet av uppgiften skulle vålla betydande olägenhet eller skada, förutsatt att ett betydande samhällsbehov inte kräver att de ges offentlighet. Utskottet kan av något annat motsvarande tvingande skäl besluta att en handling skall
vara hemlig. Hemliga är också handlingar som
omfattas av den sekretess som utskottet beslutar
om med stöd av 50 § 3 mom. grundlagen.
På sekretesstiden för utskottets handlingar tillämpas vad som bestäms i 31 §lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), om
inte utskottet bestämmer en kortare tid.
Talmanskonferensen kan meddela närmare
anvisningar om offentlighet för utskottens handlingar.
44§
Stora utskottet

Om inte något annat följer av stora utskottets
arbetsordning, tillämpas vid behandlingen av

ärendena i stora utskottet det som föreskrivs i 34,
35, 37 och 39---43 §.
5 kap.

Behandlingen av ärenden i plenum
45 §
Plenum

Plenum hålls enligt riksdagens arbetssituation. Talmannen sammankallar plenum, varvid
en av talmanskonferensen godkänd pienarplan i
män av möjlighet skall följas. Plenum hålls i
första hand andra vardagar än måndagar och
lördagar.
46 §
Dagordning för plenum

Dagordningen för plenum innehåller en förteckning över de ärenden som skall tas upp i
plenum samt behandlingsskedet och de till dem
hörande handlingarna.
Talmannen beslutar om dagordningen för plenum. När ärendena tas upp på dagordningen
skall riksdagens tidigare beslut samt de av talmanskonferensen godkända pienarplanerna beaktas.
Talmannen kan ändra den meddelade dagordningen och avbryta behandlingen av ett ärende.

47 §
Anmälan till plenum

I början av plenum verkställs namnupprop.
Vid ett plenum som börjar senare samma dag
behöver enligt talmannens prövning namnupprop inte verkställas, och de riksdagsledamöter
som var närvarande vid föregående plenum antecknas då som närvarande.
En riksdagsledamot som infinner sig i plenum
inom 15 minuter efter namnuppropet antecknas i
protokollet som närvarande i namn uppropet. En
riksdagsledamot, som infinner sig i plenum senare än detta, antecknas i protokollet som närva-
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rande från det han eller hon anmäler sig hos
talmannen.
I ett plenum som hålls för att behandla ärenden som nämns i 25 eller 26 § verkställs inte
namn upprop.
48 §
Frånvaro

Talmanskonferensen kan bevilja en riksdagsledamot tillstånd till längst en veckas frånvaro
från riksdagsarbetet av någon annan orsak än
sjukdom eller ett uppdrag i anknytning till med
riksdagsarbetet. Om talmanskonferensen inte
har samtyckt till anhållan om frånvaro eller om
det är fråga om frånvaro över en vecka, skall
riksdagen besluta om frånvarotillståndet Uppgift om frånvarotillstånd som talmanskonferensen har beviljat eller frånvaro på grund av sjukdom antecknas i protokollet från plenum. Dessutom antecknas i protokollet vilka riksdagsledamöter som är frånvarande från plenum på grund
av ett uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet.
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hatt om en motion den första undertecknaren ges
rätt till ett föredragningsanförande före andra
som begärt ordet. Talmannen kan också ge ordföranden för ett utskott som lämnat ett utlåtande
eller till den som utskottet valt att föredra det rätt
till ett föredragningsanförande. Efter svaret på
en interpellation får den första undertecknaren
av interpellationen först ordet.
Talmannen kan enligt prövning ge en minister,
justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman ordet före andra som bett om det.
Talmanskonferensen kan på förhand reservera en del av en debatt för anföranden som får
räcka högst den tid som talmanskonferensen bestämmer.
Om hur ordet ges i debatter om aktuella frågor
och under frågetimmarna samt i debatter om
upplysningar från statsministern föreskrivs i
24-26§.
Talmanskonferensen meddelar närmare anvisningar om hur ordet begärs och anförandena
hålls.
51 §

49 §
Ledande av plenum

Talmannen leder plenum och upprätthåller
ordningen där samt framställer besluts- och omröstningsförslagen. Talmannen får endast föreslå
sådant som är nödvändigt för verkställighet av
grundlagen, riksdagens arbetsordning eller riksdagens beslut.
Talmannen övervakar att talarna håller sig till
det ärende som behandlas. Om en talare avviker
från ärendet, skall talmannen erinra honom eller
henne om kravet att hålla sig till ärendet. Om
talaren inte följer uppmaningen, kan talmannen
förbjuda denne att fortsätta anförandet.
50§
Anföranden

I plenum får riksdagsledamöterna ordet i den
ordning de anmält sig.
Utskottets ordförande eller den som utskottet
valt att föredra betänkandet och i en remissde-

Gruppanföranden

Vid behandlingen av statsbudgeten, meddelanden eller redogörelser från statsrådet eller interpellationer anlitas gruppanföranden, om inte
talmanskonferensen beslutar något annat. Talmanskonferensen kan besluta om gruppanföranden också vid behandlingen av något ärende av
stor betydelse. När gruppanförandena beviljas
iakttas dock 50§ 2 och 3 mom.
Gruppanförandena hålls enligt de i början av
valperioden konstituerade riksdagsgruppernas
storlek, från den största till den minsta. Ordningen för lika stora grupper avgörs i talmanskonferensen genom lottning. Talmanskonferensen kan
ändra ordningen för gruppanförandena, om en
riksdagsgrupp med minst tre riksdagsledamöter
har bildats under valperioden eller det annars
finns något vägande skäl att ändra ordningen.
Talmanskonferensen kan besluta att andra
anföranden i den ordning som anges i 2 mom.
tillåts efter gruppanförandena i den ordning som
reserverats före plenum.
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Talmanskonferensen beslutar i vilket skede av
debatten företrädare för riksdagsgrupper som
inte ingår i ordningen enligt 2 mom. får yttra sig.
Talmanskonferensen kan meddela närmare
anvisningar om tillämpningen av 1-4 mom.
52§
Repliker

Talmannen kan utan hinder av 50 och 51 §
enligt prövning och i den ordning han eller hon
bestämmer låta en riksdagsledamot besvara ett
anförande. En replik får räcka längst två minuter. Talmannen kan besluta att repliker på längst
en minut får användas i debatten.
Talmanskonferensen meddelar närmare anvisningar om repliker.
53§

kandet och sådana förslag inte heller har framställts i den ordning som bestäms i 58 §.
I den andra behandlingen, som hålls tidigast
den tredje dagen efter att den första behandlingen
avslutats, beslutar riksdagen om godkännande
eller förkastande av lagförslaget samt om eventuella hemställningar från riksdagen och uttalanden med anledning av ärendet.
I den första behandlingen får förslag om att
lagförslaget skall förkastas inte framställas. Under den första behandlingen kan riksdagen remittera ärendet till det utskott som har berett det
eller till ett annat utskott. Också stora utskottet
kan begära utlåtande av ett annat utskott om ett
ärende som det behandlar.
Ett förslag om att ett ärende skall förklaras
brådskande skall, om det inte har framställts i
utskottets betänkande, framställas innan debatten har förklarats avslutad.

Behandlingen av lagförslag

Ett ärende som innefattar ett lagförslag tas
utifrån utskottets betänkande upp till två behandlingar.
I den första behandlingen föredras utskottets
betänkande och förs en allmän debatt om ärendet. Under den allmänna debatten kan beslut
fattas om att ärendet remitteras till stora utskottet, varvid behandlingen fortsätter utifrån stora
utskottets betänkande.
Sedan den allmänna debatten avslutats tas
lagförslaget upp till detaljerad behandling. Då
fattas beslut om lagförslagets innehåll. Om lagförslaget i den detaljerade behandlingen godkänns enligt betänkandet, konstateras den första
behandlingen av lagförslaget vara avslutad. I annat fall remitteras ärendet i den form riksdagen
beslutat till stora utskottet. Stora utskottet kan
omfatta riksdagens beslut eller föreslå ändringar
i det. Om stora utskottet föreslår ändringar, beslutar riksdagen om de skall godkännas eller förkastas. Därefter konstateras den första behandlingen av ärendet vara avslutad.
Lagförslagets innehåll kan i den detaljerade
behandlingen utan behandling paragrafför paragraf konstateras ha blivit godkänt enligt betänkandet, om det i handlingarna i ärendet inte ingår
förslag till bestämmelser som avviker från betän-

54§
Behandlingen av lagförslag som godkänts att vila
och av lagar som inte har blivit stadfästa

Ett lagförslag som godkänts att vila och en lag
som inte har blivit stadfäst tas i plenum upp till en
behandling. I början av behandlingen föredras
utskottets betänkande och förs debatt om ärendet. Därefter fattas beslut om godkännande av
lagförslaget eller om antagande av lagen med
oförändrat innehåll eller om förkastande av lagförslaget eller lagen.
55§
Enda behandling

Andra än i 53 och 54 § avsedda ärenden på
dagordningen för plenum som riksdagen skall
fatta beslut om och om vilka något annat inte
föreskrivits särskilt, tas i plenum upp till en enda
behandling. I slutet av den enda behandlingen
fattas beslut om godkännande eller förkastande
av förslaget samt vid behov om förslag som gäller
motiveringen. I början av behandlingen föredras
utskottets betänkande. Efter debatten i ärendet
kan detaljerad behandling företas, i vilken beslut
fattas om ärendet.
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Om behandlingen av budgetpropositionen föreskrivs dessutom i 59 §.
56§
Godkännande av internationella förpliktelser
eller av uppsägning av dem

Ett ärende som avser godkännande av en internationell förpliktelse eller godkännande av
uppsägning av en sådan tas utifrån utskottets
betänkande upp till enda behandling i plenum.
Om betänkandet innehåller förslag både om
en internationell förpliktelse och tilllag om dess
ikraftträdande, föredras förslaget om förpliktelsen för enda behandling, samtidigt som lagförslaget föredras för andra behandling. Riksdagen
beslutar först om förslaget om förpliktelsen.
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skriftligen lämnas till talmannen, om talmannen
kräver det.
Ett ändringsförslag, som framställs i första
behandlingen av ett lagstiftningsärende och som
inte finns i handlingarna, skall om möjligt lämnas
in till centralkansliet skriftligen utan motivering
senast tre timmar före plenum. Förslaget delas ut
till riksdagsledamöterna innan beslut fattas i
ärendet. Talmannen kan av särskilda skäl för
omröstning också föredra ett förslag som framställts på något annat sätt.
På ett förslag om något annat än förkastande
vid andra behandlingen av ett lagstiftningsärende och vid behandling som avses i 54 och 55§ skall
2 mom. tillämpas.
Om framställande av ändringsförslag vid behandlingen av budgetpropositionen föreskrivs i
59§2 mom.

57§

59§

Bordläggning

Behandlingen av budgetpropositionen

Ett ärende skall under remissdebatten bordläggas till ett nära förestående plenum, om någon
riksdagsledamot begär detta. Därefter kan ärendet inte längre bordläggas under remissdebatten.
Utskottens betänkanden föredras först för bordläggning till ett plenum, som hålls tidigast nästa
dag. A v särskilda skäl kan riksdagen dock besluta bordlägga ärendet till ett plenum redan samma
dag. I första behandling och i behandling som
avses i 54 och 55§ bordläggs ärendet därefter en
gång, om minst två riksdagsledamöter begär det.
Annars bordläggs ärendet om riksdagen så beslutar.
Meddelanden och redogörelser från statsrådet
samt interpellationer kan inte bordläggas sedan
debatten om dem har inletts. Bestämmelserna om
bordläggning av ett ärende gäller inte upplysningar från statsministern eller debatter om aktuella frågor.

Budgetpropositionen tas i plenum upp till
enda behandling utifrån finansutskottets betänkande. I början av behandlingen förs en allmän
debatt. Sedan denna avslutats verkställs en detaljerad behandling av förslaget till budget. En huvudtitel eller avdelning eller ett kapitel i dem
konstateras ha blivit godkänt enligt betänkandet,
om förslag till ändring av dem inte har lämnats in
till centralkansliet enligt 2 mom.
Ett ändringsförslag som gäller finansutskottets betänkande skall även om det ingår i en
reservation till betänkandet lämnas in till centralkansliet inom en tid som riksdagen bestämmer.
Ett ändringsförslag, som framställs skriftligen
utan motivering, delas ut till riksdagsledamöterna före behandlingen av huvudtiteln eller avdelningen i fråga eller budgetens allmänna motivering. Ett på något annat sätt framställt ändringsförslag behandlas inte, om inte talmannen av
särskilda skäl finner det behövligt.
Ett förslag från en riksdagsledamot att ett nytt
anslag som inte ingår i budgetpropositionen eller
något annat beslut skall tas in i budgeten, kan när
beslut fattas om budgeten beaktats endast om det
har väckts genom en budgetmotion.

58§
Framställning av ändringsförslag

Ett av en riksdagsledamot i plenum framställt
förslag, som inte finns i handlingarna, skall
8 290298
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Om riksdagen inte godkänner finansutskottets betänkande utan ändringar återgår ärendet
till finansutskottet. Utskottet kan omfatta riksdagens beslut eller föreslå ändringar i det. Om
utskottet föreslår ändringar, skall riksdagen besluta att de antingen godkänns eller förkastas.
Om statsbudgeten inte publiceras före finansårsskiftet, skall finansutskottet föreslå riksdagen
hur budgetpropositionen temporärt skall iakttas
som budget. Utskottets förslag behandlas i tillämpliga delar i samma ordning som budgetpropositionen.
Vid behandlingen av en tilläggsbudgetproposition tillämpas vad som föreskrivs om behandlingen av budgetpropositionen.

60§
Besluts- och omröstningsförslag

När debatten om det ärende som behandlas
har förklarats avslutad, redogör talmannen för
de framställda förslagen. Om någon anmärkning
framförs mot talmannens redogörelse, och talmannen finner den vara riktig, skall han eller hon
rätta redogörelsen. Om anmärkningen enligt talmannens mening inte ger anledning att rätta redogörelsen, skall riksdagen besluta om detta.
Efter redogörelsen framställer talmannen ett
förslag om i vilken ordning omröstning om förslagen skall verkställas. Om ett yrkande framställs om att talmannens förslag till omröstningsordning skall ändras, men kravet enligt talmannens mening inte är motiverat, skall riksdagen
besluta om omröstningsordningen.
Sedan omröstningsordningen blivit godkänd
framställer talmannen ett sådant omröstningsförslag att svaret ja eller nej uttrycker riksdagens
beslut. Om det finns flera förslag till beslut, ställs
ett förslag mot ett annat till ett annat tills omröstning har verkställts om alla förslag.
Ett förslag av en riksdagsledamot som inte har
understötts tas inte upp till omröstning.
Annan debatt om ärenden som avses i denna
paragraftillåts inte. Inte heller tillåts omröstning
om huruvida omröstning skall verkställas eller
inte.

61 §
Omröstningssätt

Omröstning förrättas med omröstningsapparat, uppresning eller öppen omröstning med sedlar. Talmannen meddelar på vilket sätt omröstningen äger rum. Debatt om omröstningssättet
tillåts inte.
Omröstning med apparat förrättas oberoende
av om omröstning redan har skett med uppresning, om talmannen anser det vara befogat eller
om omröstningen med uppresning enligt talmannens mening inte har gett ett klart svar eller om
någon riksdagsledamot begär det.
Öppen omröstning med sedlar verkställs om
omröstning med apparat av tekniska skäl inte
kan genomföras eller om omröstningen enligt
talmannens mening inte har gett ett tillförlitligt
svar eller om rösterna fallit lika. Om rösterna
dock har fallit lika i en omröstning, som inte
gäller riksdagens slutliga beslut i den aktuella
behandlingsfasen, verkställs ny omröstning med
omröstningsapparat. Omröstning med sedlar
verkställs först om rösterna också i den nya omröstningen med omröstningsapparat har fallit
lika.
Närmare bestämmelser om omröstningsförfarandet vid val ingår i riksdagens valstadga.
62§
Öppen omröstning med sedlar

Öppen omröstning med sedlar verkställs med
olikfårgade sedlar genom namnupprop. På sedlarna skall riksdagsledamotens namn samt orden
ja, nej eller blankt finnas tryckta. Andra röstsedlar skall förkastas. Riksdagsledamöterna skall
lägga sina röstsedlar i urnan i den ordning deras
namn ropas upp. Sedlarna läses upp och räknas.
63 §

Omröstningsresultat

Talmannen konstaterar omröstningsresultatet.
Resultaten från alla omröstningar skall förvaras. I protokollet från plenum antecknas hur var
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och en har röstat vid maskinell omröstning eller
omröstning med sedlar och vilka har varit frånvarande vid omröstningen, om talmannen anser
det vara nödvändigt eller om tjugo riksdagsledamöter anhåller därom genom att resa sig omedelbart sedan resultatet av omröstningen har tillkännagetts eller om kvalificerad majoritet krävs
för godkännande av förslaget. Debatt om saken
tillåts inte.
64§
Motiveringarna till utskottens betänkanden

Motiveringen till ett utskottsbetänkande skall
anses ha blivit godkänd om inte riksdagen beslutar något annat.
65 §

Val av statsminister

Republikens presidents meddelande till riksdagen om vem som är statsministerkandidat föredras för riksdagen och ärendet bordläggs till ett
senare plenum. Maskinell omröstning eller öppen omröstning med sedlar verkställs om statsministerkandidaten. Talmannen meddelar omröstningssättet.
Det statsminsterval som avses i 61 § 3 mom.
grundlagen verkställs enligt namnupprop med
röstsedlar, där endast riksdagsledamotens namn
får finnas tryckt. Riksdagsledamoten skall på
röstsedeln skriva namnet på den person som han
eller hon röstar på så klart uttryckta att det inte
kan uppstå ovisshet om vem som avses eller lämna en blank röstsedel. Andra röstsedlar skall förkastas. Röstsedlarna läses upp och räknas.
I protokollet antecknas hur var och en har
röstat.
Debatt tillåts inte om det ärende som avses i
denna paragraf.
66 §

Upprätthållande av ordningen i plenum

Yttringar av bifall eller ogillande tillåts inte i
riksdagens plenum.
De som följer plenum på riksdagens läktare
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skall följa kanslikommissionens föreskrifter och
övriga anvisningar om upprätthållande av ordningen. För återställande av oordningen kan talmannen förordna att läktarna skall utrymmas.
67 §

Slutna plenum

Om talmannen anser att något ärende på
grund av dess natur inte kan behandlas i offentligt plenum, eller om tjugofem riksdagsledamöter
föreslår att något ärende skall behandlas i slutet
plenum, skall talmannen tömma läktarna och
föreslå att riksdagen med stöd av 50 § l mom.
grundlagen beslutar om ärendet skall behandlas i
slutet plenum.
Riksdagen beslutar om offentligheten och sekretessen i fråga om protokollet från ett slutet
plenum och de därvid behandlade handlingarna.
6 kap.
Riksdagshandlingarna
68 §

Riksdagens svar och skrivelser

Riksdagens beslut med anledning av en regeringsproposition meddelas i riksdagens svar till
statsrådet. Genom riksdagens skrivelser tillkännages dock riksdagens beslut om den av riksdagen godkända statsbudgeten samt övriga beslut
av riksdagen och riksdagens meddelanden.
Under valperioden sista riksmöte uppsätts en
forteckning över de regeringspropositioner, förordningar och andra författningar på lägre nivå
och beslut samt berättelser som inte har hunnit
slutbehandlas och som således har förfallit. Förteckningen över förfallna ärenden meddelas genom riksdagens skrivelse till statsrådet eller till
den som lämnat berättelsen, om den lämnats av
någon annan myndighet än regeringen.
Talmannen och riksdagens generalsekreterare
undertecknar riksdagens svar och skrivelser.
Talmanskonferensen beslutar vid behov om
justering av ordalydelsen i riksdagens svar eller
skrivelser.
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69 §
Protokoll från plenum

Överplenum upprättas protokoll. Där antecknas behandlingen av ärendena och debatterna i
plenum.
Ett anförande som antecknas i protokollet
lämnas till talaren för att granskas. Ändringar får
inte göras i anförandets sakinnehåll.
Om en riksdagsledamot inte har omfattat plenums beslut, har han eller hon rätt att anmäla sin
avvikande mening till protokollet. Om en riksdagsledamot inte har varit närvarande när ett
beslut fattades, har han eller hon rätt att begära
att anteckning om detta skall göras i protokollet.
Protokollet är offentligt när det har undertecknats av riksdagens generalsekreterare och
justerats av presidiet.

70§
Beslutsprotokoll från plenum

Över plenum upprättas omedelbart ett kortfattat beslutsprotokoll, i vilket besluten antecknas.
Beslutsprotokollet är offentligt när riksdagens
generalsekreterare har undertecknat det.

71 §
Publicering av riksdagshandlingarna

I riksdagshandlingarna publiceras i tryckt
form protokollen från riksdagens plenum och
svenskspråkiga sammandrag av dem. I riksdagshandlingarna publiceras också regeringens propositioner och skrivelser om återtagande av propositioner, statsrådets skrivelser till riksdagen,
till riksdagen för granskning lämnade förordningar och andra författningar och beslut på
lägre nivå, berättelser, statsrådets meddelanden
och redogörelser, förteckningen över lagförslag
som godkänts att vila, utskottens betänkanden
och utlåtanden, riksdagens svar och skrivelser,
motioner, interpellationer samt skriftliga spörsmål jämte svar.

De i l mom. nämnda handlingarna hålls om
möjligt tillgängliga för allmänheten också i datanätet.
7 kap.

Riksdagens förvaltning
72§
Kanslikommissionen

För riksdagens förvaltning finns kanslikommissionen. Till den hör talmannen och vice talmännen samt fyra av riksdagen inom sig valda
medlemmar, för vilka riksdagen väljer fyra ersättare.
Kanslikommissionen är beslutför med fem
medlemmar. När rösterna faller lika avgör ordförandens röst. Kanslikommissionen kan avgöra
ett ärende också med fyra medlemmar, om de är
ense om beslutet.
F öredragande i kanslikommissionen är riksdagens generalsekreterare och riksdagens förvaltningsdirektör samt de andra tjänstemän vid
riksdagens kansli som kanslikommissionen har
förordnat till föredragande.
Kanslikommissionen kan vid behov sammanträda också under avbrott i riksmötet och när
riksdagen avslutat sina plenum.
Om ett ärende som hör till kanslikommissionen är så brådskande att det inte hinner föredras
för den, avgör talmannen det temporärt på föredragning av en tjänsteman som är föredragande i
kanslikommissionen. Det temporära beslutet föredras så snart som möjligt för kanslikommissionen för godkännande.

73 §
Kanslikommissionens uppgifter

Kanslikommissionen skall
l) leda, övervaka och utveckla riksdagens förvaltning och ekonomi samt behandla planer och
utvecklingsförslag i dessa frågor,
2) lägga fram förslag om riksdagens förvaltning och ekonomi,
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3) besluta, till den del så föreskrivs särskilt om
utnämning till tjänster och tjänsteförhållanden
för viss tid vid riksdagens kansli samt om uppsägning av tjänstemän och upplösning av ett tjänsteförhållande,
4) besl u ta om tjänstledighet för tjänstemän vid
kansliet samt om skötseln av tjänsten under
tjänstledighet, till den del så föreskrivs särskilt,
5) ge fårordnaoden om utskottssekreterare efter att ha hört utskottet i fråga,
6) avgöra de ärenden angående riksdagen_s fö~
valtning och ekonomi som inte har uppdragits t~ll
riksdagens talman eller någon tjänsteman VId
riksdagens kansli,
7) lägga fram förslag om stiftande av riksda..
. ..
gens räkenskapsstadga, .
8) besluta om instruktiOnen for ark1vvasendet,
samt
9) besluta om övriga ärenden som enligt en lag,
denna arbetsordning eller ett reglemente eller en
instruktion skall avgöras av den.

74§
Riksdagens kansli

Riksdagens kansli skall att skapa förutsättningar för riksdagen att fullgöra dess uppgifter
som statsorgan.
Riksdagens kansli står under kanslikommissionens tillsyn.

61
8 kap.

Särskilda bestämmelser
76 §
Språken i riksdagsarbetet

Den finska texten ligger till grund för behandlingen i riksdagen. Den svenska texten utarbetas
i riksdagens kansli.
Kanslikommissionens förslag för plenum
översätts till svenska.
Talmannens redogörelse för framställda förslag och det meddelande som avses i 42 § 2ll2om.
grundlagen föredras på finska och svenska. A ven
andra meddelanden från talmannen föredras
också på svenska, om han eller hon anser det vara
nödvändigt. Innehållet i ett anförande på svenska i plenum återges i sammandrag på finska.
Innehållet i finskspråkiga anföranden samt
talmannens förslag till röstningsordning och
meddelanden som framförts enbart på finska tolkas enskilt för svenskspråkiga riksdagsledamöter, om de så önskar.
Utskotten beslutar om eventuell tolkning under utskottens sammanträden. Sammanträdena
tolkas dock enskilt för utskottsmedlemmar tolkas om de så önskar.

77 §
A vbrott i uppdraget som riksdagsledamot

75 §
Riksdagens generalsekreterare

Riksdagens generalsekreterare, som väljs av
riksdagen, är riksdagens sekreterare och chef för
riksdagens kansli.
Om generalsekreterarens tjänst är vakant eller
generalsekreteraren är förhindrad att sköta sina
uppgifter sköter riksdagens biträdand: generalsekreterare generalsekreterarens uppgifter. Om
också biträdande generalsekreteraren är förhindrad att sköta generalsekreterarens uppgifter,
kallar talmannen en person som han finner lämplig att sköta uppgifterna.

En riksdagsledamot som har valts tillledamot
av Europaparlamentet skall meddela talmannen
om han eller hon ämnar handha sitt uppdrag som
riksdagsledamot eller vara ledamot i Europaparlamentet Efter europaparlamensvalet skall meddelandet lämnas före parlamentets första sammanträde. Efter riksdagsvalet skall meddelandet
lämnas senast klockan 12 den tredje dagen efter
det hans eller hennes fullmakt som riksdagsledamot har blivit granskad. Om han eller hon ämnar
vara ledamot i Europaparlamentet avbryts uppdraget som riksdagsledamot när fullmakten för
ersättaren har granskats.

TKF 1/1999 rd

62
78 §
Meddelande till valkretsnämnden

Om en riksdagsledamot avlider eller hans eller
hennes uppdrag som riksdagsledamot upphör,
skall riksdagens generalsekreterare utan dröjsmål meddela detta till den behöriga valkretsnämnden.
Om en riksdagsledamot är ledamot i Europaparlamentet skall riksdagens generalsekreterare
utan dröjsmål meddela den behöriga valkretsnämnden detta.
79 §
Beräknande av tidsfrister i riksdagsarbetet

Om en utsatt dag eller den sista dagen av en
utsatt tid infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommaraftonen eller på en lördag, anses nästa vardag vara
den utsatta dagen eller den sista dagen av den
utsatta tiden.
Den utsatta tiden för en åtgärd som skall vidtas under ett riksmöte löper inte under avbrott i
riksmötet. Den återstäende delen av den utsatta
tiden börjar löpa den dag riksmötet sammanträder på nytt.

Det som föreskrivs i 2 mom. tillämpas inte på
den tid inom vilken ett skriftligt spörsmål skall
besvaras.

80 §

Meddelanden om plenum och utskottens sammanträden

Kallelse till plenum och dagordningen meddelas i riksdagshuset i så god tid före plenum som
möjligt. Meddelanden om plenum införs i dagstidningarna enligt talmanskonferensens anvisnmgar.
Kallelser till utskottens sammanträden meddelas i riksdagshuset.

81 §
Ikraftträdande

Denna arbetsordning träder i kraft den l mars
2000.
Genom denna arbetsordning upphävs arbetsordningen för Riksdagen av den 19 december
1927 jämte ändringar.

Helsingfors den 28 september 1999

Riksdagens talman Riitta Uosukainen

Riksdagens generalsekreterare Seppo Tiitinen

