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Å 1 and s 1 an d .ska p s st y -

r e 1 s e s framställning till Ålands 

l andsting med förslag till landskapslag 

om Ålands deltagande i Nordiska rådets ar

bete. 

Den 21 november 1969 överläm..nade regeringen en proposition till 

riksdagen med förslag till änd:r: ing av stadgan för Nordiska rådet 

(prop. nr 206/69), enligt vi lken Färöarnas lagting och landsstyret 
s 8ut Ål ~nds lQndsting och landskapsstyrelsen skulle deltQga i r å-

dets arbete. 

Initiativet till detta förslag togs av Danmarks regering den 

14 januari 1967 genom ett förslag ti.11 Nordiska rådet om represen

tation för Färöarna i rådet. Förslaget behandlades vid rådets 15~de 

session i Helsingfors år 1967. Då detta emellertid innebar en änd

ring i rådets stadga, som förutsatte full enighet mellan de kompe

tenta myndigheterna i alla fem nordiska l änder, beslöt Nordiska 

rådet att frågan skulle behandlas mellan ländernas regeringar, even

tuellt i samråd med Nordiska r ådets presidium. 

Frågan togs därefter upp vid utrikesministrarnas möte i Helsing

fors i augusti 1967. Därvid enades man om att den danska regerin

gen skulle sammankalla ett möte på tjänstemannanivå för att förbe

reda frågans behandling vid statsministrarnas och Nordiska rådets 

presidiums gemensamma möte i oktober 1967. 
Den 29 augusti 1967 gjorde Ål ands landsting en hänvändelse till 

Finlands regering om att ''regeringen ville vidtaga sådana åtgärder , 

att landskapet Åland i samband med förest å ende ändring av Nordis

ka rådets stadga tillförsäkras medlemskap i Nordiska rådet". Jäm

sides med den danska regeringens förs l ag kunde detta initiativ upp

tagas till behandling på nordiskt plan , sedan Finlands regering 
därtill givit sitt samtycke. 

Vid statsministrarnas och rådets presidiums möte i Reykjavik 

den 8 och 9 oktober 1967 beslöts att tillsätta en kommitte, som skul~ 

le bestå av medlemmarna i Nordiska rådets presidium samt en regerings

medlem från varje land . Kommitten vars ordförande var statsrådet 

H~rman Kling från Sverige, framlade den 14 augusti 1969 ett enhälligt 
förslag om de självstyrande områdenas representation i Nordiska rå
det. 

Efter att ha övervägt olika alternativ hade kommitten stannat 
för en lösning, enligt vilken ledamöter av Färöarnas lagting och 

Ålands landsting skulle ingå i Danmarks och Finlands delegationer. 

Ledamöter av Färöarnas landsstyre och Ålands landskapsstyrelse 
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till ])anrnarks och Finlands delegationer. Kori.DtSen 
föreslog att Färöarnas lagting finge välja två representanter och 
Ålands landsting en. representant. Samtidigt föreslogs antalet val
da medlemmar utökat till 78 på så sätt att ])anmarks folketing väl
j er 16 medlemmar 1 Finlands riksdag 17 medlemmar~ Islands alting 6 

medlemmar samt Norges storting och Sveriges riksdag vardera 18 med
lemmar i rådet. 

I den av regeringen till riksdagen framlagda propositionen om 
ändring av stadgan för Nordiska rådet framhålles att regeringen 
för sin del funnit anledning godkänna den av kommitten föreslag
na anordningen och på den grund föreslog en ändring av 1, 2 och 
3 §§ i stadgan för Nordiska rådet i enlighet med den s.k. Kling
kornmittens förslag. Dessutom skulle lagen om Nordiska rådets Fin
lands delegation ändras på motsvarande sätt och en särskild propo
sition därom kommer därför att avlåtas ännu till innevarande års 
riksdag. 

Visserligen har såväl landstingets som landskapsstyrelsens å

sikt varit, att landskapet Åland borde virina fullständigt medlem
aksp i Nordiska rådet, men landskapsstyrelsen har det oaktat an
sett~ att man i detta skede skulle acceptera en lösning i enlighet 
med ovan berörda förslag. 

Landskapsstyrelsen ~öreslår, att vid varje lagtima landsting 
skulle utses en medlem i· Nordiska rådet och en ersättare. Mandat
tiden skulle därigenom bli densamma som för ledamöterna i landstin
gets utskott. 

Landstingets och landskapsstyrelsens representanter skulle år
ligen till landstinget överlämna Nordiska rådets Finlands delegations 
berättels_e över Nordiska rådets verksamhet jämte av dem uppgjorda 
särskilda tillägg" 

Förfarandet vid ·överlämnande av berättelsen utgör icke hinder för 
att landskapsstyrelsen till landstinget framlägger sådana synpunk
ter som landskapsstyrelsen finner påkallade 

Då föreliggande lag närmast avser att reglera sättet på vilket 
landstingets och landskapsstyrelsens representanter skulle utses, 
tillkommer landstinget lagstiftningsbehörighet jämlikt 10 § själv
styrelselagen. Lagens ikraftträdande förutsätter dock att försla
get till ändring av Nordiska rådets stadga godkänns av riksdagen. 
Denna landskapslag borde därför icke antagas, förrän regeringspro
P0sitionen slutbehandlats av riksdagen. Emellertid borde landstin
g.et' innan det åtskiljs, utse representanter till Nordiska rådets 
m~te år 1970, och landskapsstyrelsen före därför att enligt en 
tfa.J:'skild kläm representant denna gång skulle utses även om lagf'ör-

1~f1laget ej slutbehandlats. 
Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen 
dsamt förelägga landstinget till antagande: 
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L a n d s k a p s 1 a g 507 
om Ålands deltagande i Nordiska r ådets arbet e~ 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas : 
1 §. 

Till medl em SY Nordiska råd et vi:iljer varje lagtiLm landsting inom sig 

en medlem samt en suppleant. Medleonen och suppleanten utses inom fem 

dagar från landstingets öppnande. 
Den valdes manda t begynner omedelbart efter valet och fortgå r , till 

dess nyt t val förrättats . 
2 §. 

Vi d sitt först a sammanträde i janua ri månad utser landskaps styre lsen 
bland sina medlemmar för ett ka lender å r i sänder en representant och en 
suppleant i Nordiska r å det. Beträffande mandattiden gäller vad i 1 § 

2 mom. är stadgat. 

3 §. 
De av landstinget och landskapsstyrelsen utsedda r epres en tant erna 

ingår i Nordiska rådets Finlands delegation, beträffande vilke n gälle r 
vad dä rom i riket är särskilt stadgat. 

4 §. ' 
I landskapets ordinarie ·årsstat upptages årligen anslag för arvode, · 

dagtraktamente och resekos~nadsersättning åt landstinge ts och l andska ps 
styrelsens utsedda representanter. 

5 §. 
Inom ramen för i landskapets ordinarie årssta t upptage t an s l ag må 

landstingets och landskapsstyrelsens representanter anl i t a sakkunniga samt 
för sin verksarnhet anställa tillfällig arbetskraft. 

6 §. 

Landskapsstyrelsen överlämnar årligen till l andstinget Nord is ka r ådets 
Finlands del egations berättelse över Nordiska råde t s verksamhe t j ämt e de 
särskilda tillägg som uppgjorts av landstingets och landskaps s tyrelsens 
representanter. 

Landskapsstyrelsen föresl å r dessutom 

att Landstinget innevarande s ession skulle 
utse en repre s entant och en suppleant för att 
ifall Nordiska rådets stadga det medger under 
år 1970 deltaga i Nordi ska rådet s å som me dlem 
av Finlands delegation . 

Mari ehamn, den 4 decer::lber 1969. .. /') 

Lantråd c4ik::s= ns v\gna;~c::;;/ 
Lagberedningssekr ete rare \ Sune Cari~. 


