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LAGUTSICOTTETS betänkande m 13/1953 med 
ning av landska:psstyreJ.sens fram.ställning 

. 2 ("O G4 

anled-
till 

llands landsting med fö~slag till landskapslag 
angående användningen av landskapet Åla1:1ds flag

ga. (Ng 4/1953) 
Med anledning av förenämnda framställning, varöver landstinget in.

begärt lagutskottets utlåtande, f~r utsk:ottet vördsammast framhålla föl

jandeJ 
Det landstinget nu förelagda lagförslaget är av exakt samma lydelse 

som den av landstinget den 22 mars 1952 antagna landskapslagen, som på 
i landstingets motivering anförda skäl fått förfalla. Enligt utskottets 
uppfattning är det icke lämpligt att antaga landskapslagen i denna, av 
Republikens President underkänd8 form, ty även om Ifögsta domstolen i 
sitt utlåtande över landstingets beslut av den 22 mars 1952 ansett, att 
landstinget icke överskridig sin lagstiftningsbefogenhet och för sin 
del vitsordat detsamma, så måste landstinget räkna med att ett lands
tingsbeslut av samma lydelse som det tidigare skall möta samma öde som 
detta. 

Utskottet har därför i lagförslaget infört vissa lrompletterande stad

ganden •. Sålunda har i § 2 uppräknats de fall, då l andskapets flagga icke 

får användas, och begreppet "-0ff entligd tillfällen" närmare definierats, 
I § 3 h,:: r utskottet vidare · infört de stadganden, som inskränka använd
ningen av landskapets flagga, , allt i överensstämmelse med vad gällande 
rikslagstiftning innehåller • . Tilläggen innebära icke lagstiftning om an
vändningen av rikets flagga och begränsa icke användningen av riksflag
gant utan avse endast att förtydliga landskapslagen och underlätta dess , 
tillämpning;. 

Då innebörden av ·dessa tilläggsstadganden framgår av själva lagtex
ten, skall utskottet icke närmare här redogöra för den11 . utan får vörd
sammast, under hänvisning till lagtexten, fä~ landstinget föreslå, 

a·~t landstinget ville antaga · nedanstående 
La ndska:ps lag. 

angående anvä.Ii.dningen av landskapet Ålands flagga. 
I e~lighet med Ålands landstings beslut stadgas 1 

§ l• .: ' 

Landskapet Ålands flagga må hissas pä för allmänheten synlig plats 
samt begagnas i proeession och vid högtidligt tillfälle ihomhus med de 

undantag och inskränkningar~ om vilka stadgas i 2 och 3 §§. 
§ 2" 

Om användningen av riksflaggc:m på statens och l andskapets offentliga 

byggnader och vid av staten, l e.nd skapet, kommun eller annat offentligt-
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rättsligt samfund anordnat tillfälle aamt såsom sjöfarts- och hande 
flagga är gällande, vad därom i rikslagstiftningan stadgas. 

§ 3. 
Landska:pet !lands flagga må på rikets allmänna flaggningsdagar e· 

hissas på statens och landskapets offentliga byggnader och vid av 8

1 

ten, lflndska:pett kommun eller annat offilltligträttsligt samfund ano 

nat tillfälJ.e. 
På andra dagar än rikets allmänna flaggningsdagar må landskapet 

Ålands flagga på 1 l mom. nämnd2 biggnader OQA vid däri nämnda till 

len ej hissas annorlunda, än att därjämte b.isBas en åtminstone lika 
stor Finlanås flagga uti ett i förhållande till landskapets flagga 
minerande läge. 

§ 4. 
Flaggning begynner under tiden mellan den 15 mars och den l okto 

klockan 8 och under annan årstJ.· d lrlockan 9 t - sam avslutas vid solned· 
gången, dock senast klockan 21. 

§ 5. 
Landskapsstyrelsen kan genom landskapsförordning utfärda närmare 

stämmelser rörande tillämpningen av denna land.skapslag. 

Mariehamn den 13 novam~•r 1953. 
På lagutskott~ts ifägni:iF: 

~ ~)Äa);l~ 
err.J.e. n Ida t t s son. 

Närvarande i ~tskottett Herman Mattsson, ort.förande• Jaft E~ik 
Eriks~on. Päva~s. No~an och Persaga. . 
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STORA UTSKOTT,ETS betänkan4e l~ 16/1953 med"' 
anledning av l.andskapss·tyrelsens framställ
ning till Ålands landsting med förslag till 
landslrnpslag angående användningen av land-

skapet llsnds flagga. 

Landstinget, som i ärende·t; fått mottaga lagutskottets betänkande 

h~ 
13

/1953, har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande. .. 
stora utskottet har vid behandlingen av ifrågavarande lagf orslag 

också ansett att det, för att få lagen godkänd av Republikens President1 
är nödvändigt, att i lagförslaget införa de av lagutskottet gjorda komJ;?· "· 

letterande stadgandena, varför stora utskottet enhälligt omfattat lag

utskottets betänkande och får därför vördsamt föreslå 
a·t;t landstinget ville antaga lagförslaget 

i den lydelse lagutskottet föreslagit. 

Mariehamn den 20 november 1953· 
i>å stora utskottets vägnart 

~~-=-" 
H lm viffr t- ~ Carl o <:1Jr s • 

Närvarande i utskottet: o::cdfCirc~nc.en Cnrl Holmcr.tist, viceordföranden 
Gunnar Holmberg samt ledamöterna Gunhild Berglund~ Hugo Carlsson, Philip 

Eklöw, Anton Fällman, Trygve Johansson, Helge Klingberg, Bertil Söder-

lund och Wilh. Wilen. 
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