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Grundlagsutskottets betänkande nr 9 om regeringensproposition 
med förslag tilllag om ändring av självstyrelselagen för Aland 

Riksdagen remitterade den l december 1994 
regeringens proposition nr 307 till grundlagsut
skottet för beredning. 

Utskottet har hört lagstiftningsrådet Sten 
Palmgren vid justitieministeriet. Utskottet har 
dessutom av Ålands landskapsstyrelse mottagit 
ett skriftligt utlåtande som har fogats till utskot
tets handlingar. 

I propositionen föreslås att självstyrelselagen 
för Alan d skall kompletteras med stadganden om 
landskapet Ålands deltagande i det nationella 
beslutsfattandet i ärenden som gäller Europeiska 
unionen. Den föreslagna lagen anknyter till Fin
lands medlemskap i EU och avsikten är att den 
skall träda i kraft samtidigt som medlemskapet. 

A v de skäl som nämns i propositionen och på 
basis av erhållen utredning finner utskottet lag
förslaget behövligt och tillstyrker det. Utskottet 
har emellertid i 19 § l mom. strukit den delvis 
felaktiga och på grund av 34 § självstyrelselagen 
till vissa delar onödiga passusen om föredrag
ning. Dessutom konstaterar utskottet med anled
ning av lagsförslagets 60 a§ att rikslagstiftningen, 
som skall tillämpas, kan ha betydelse närmast vid 

Helsingfors den 14 december 1994 

I den avgörande behandlingen deltog ordfö
randen Niinistö, vice ordföranden Alho, med
lemmarna Jansson, Kaarilahti, Laine, .T. Leppä-
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beredningen av internationella fördrag men inte i 
någon högre grad vid lagtingets behandling av 
det slutliga fördraget. 

Utskottet föreslår vördsamt 

att lagförslaget i övrigt skall godkännas 
utan ändringar men att 19 § l mom. god
känns sålydande: 

19 § 

Lagstiftningskontrollen 

Beslut om antagande av landskapsla,g skall 
tillställas justitieministeriet ( utesl.) samt Ålands
delegationen som avger utlåtande över beslutet 
till justitieministeriet innan beslutet föredras för 
republikens president. 

Vidare föreslår grundlagsutskottet 

att lagförslaget skall behandlas i den 
ordning somföreskrivs i 67 § 2 mom. riks
dagsordningen. 

nen, Moilanen, Mölsä, Nikula, Varpasuo, Vist
backa, Vuoristo, Vähänäkki och Väistö samt 
suppleanten Helle. 




