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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y -

r e 1 s e s framställning .till Ålands lands

ting med förslag om återkallande av Lands.;;. 

tingets framställning till Regeringen angåen-

de antagande av en lag om rätt till allmänt 

vattenområde inom landskapet Åland. 

På landskapsstyrelsens framställning har Landstinget vid extra sessio~ 

~n i september detta år fattat beslut om en framställning till regeringen 

enligt 15 § självstyrelselagen med anhållan om att regeringen måtte före

lägga riksdagen en proposition med förslag till lag om rätt till allmänt 

va.ttenområde i landskapet Åland. Framställningen har insänts från Larnfte

tinget till regeringen den 21 september 1959. 

Sedermera har det kommit till landskapsstyrelsens kännedom, att rege

ringen måhända icke kommer att inlämna proposition i ämnet till riksdagen 

med den motiveringen, att regeringen för sin del icke kan omfatta för

slaget. Syftemålet med stadgandet i 15 § självstyrelselagen synes emeller

tid vara, att ett av Landstinget väckt initiativ skall vidarebefordras 

till riksdagen oberoende av om regeringen prövar, att den föreslagna lag

stiftningen icke är behövlig, ändamålsenlig eller förenlig med statens 

intressen. Regeringen torde ha tillfälle att framlägga sina synpunkter 

i dessa avseenden antingen i samband med ärendets överlämnande eller un

der ärendets behandling i riksdagen. 

Då sålunda det sakliga innehållet i Landstingets framställning icke 

torde utgöra hinder för ärendets överlämnande till riksdagens behandling, 

bör uppenbarligen framställningen ges en annan form för att ärendet skall 

behandlas på det sätt Landstinget avsett. Landskapsstyrelsen har ~ärför 

beslutat i särskild framställning föreslå en ny framställning i ämnet 

till regeringen. 

Hänvisande till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt före

slå, 

Till Finlands Regering 

att Landstinget måtte återkalla sin 

framställning till regeringen angående 

antagande av en lag om rätt till allmänt 

vattenområde inom landskapet Åland medelst 

en sålydande skrivelse: 

från Ålands landsting. 

Landstinget har den 21 september innevarande år översänt till Rege

ringen en framställning, vari anhålles, att Regeringen enligt 15 § 
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självstyrelselagen för Åland av den 28 december 1951 måtte förelägga 

Riksdagen ett förslag till lag om rätt till a llmänt vattenömråde inom 

l andskapet Åland, 

Sedan ian~stinget funnit, att ifrågavarande framställning rätteligen 

borde ha givits · en annan form, får landstinget, som beslutat överlämna 

en ny framställning med i sakligt avseende identiskt innehåll, härmed 

vörds amin~s t återkalla ovannämnda framställning. 

Mariehamn den november 1959. 

----------~---

Mariehamn, den 6 

Lantråd 

I 
, Landskapssekreterare 

Sundman 
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