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LAGUTSKOTTETS betänkande 1~ lo/1954 med an-
ledning av landska~sstyrelsens framställning 
till Ålands landsting med förslag till land
skapslag angående användnin.sen av landskapet 
Ålands flagga. 

I sitt betänkande N~ 13/1954 har lagutskot-cet givit uttryck åt sin 

uppfattning, att det icke är lyckligt att lagstifta om användningen 

av landskapsflaggan, innan en särf örordning om riksflaggans användning 

i landskapet fåtts till stånd i den ordning §§ 12 och 16 i självstyr~l
selagen förutsätter, samt föreslagit åtgärder i nämnda syfte. I kon-
sekvens med denna uppfattning och enbart på sakliga skäl syntes be
handlingen av förenämnda framställning, varöver lagutskottets utlåtande 
inbegärts, böra bero i avvaktän på resultatet av den av utskottet re-
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kommenderade åtgärden. 
Emellertid beslöt landstinget vid plenum denna dag klockan 18.00, 

utan att ingå i saklig prövning av utskottets betänkande ~ J4/1954 
ooh däri gjorda förslag, att anmoda utskottet att till landstinget in
komrua med betänkande över framställningen. Tillika beslöt landstinget; 
att betänkandet skall avgivas senast följande dac:;; varjämte utskottets 
betänkande Ng 14/1954 bordlades i avvaktan på det anbefallda betänkan
det. 

Landstinget är givetvis oförhindrat att amaoda utskott att avgiva 
betänkande i ärende, som hänskjutits till dess beredning, men enligt 
lagg;_l;sli;:ottets uppfattning kan landstinget icke åberopa stöd i lag för 
beslut; genom vilket utsko-ct förelägges vi-ss tid att avgiva betänkande. 

Emellertid är utskottet berett att genast giva sitt betänkande, ty 
framställningen behandlades ingående i utskottet i samband med vice
talmannen Herma~ Mattssons i betänkandet ~ 14/1954 nämnda hemställnings
motiou. Iervid enades utskottet om, att lagförslaget icke kunde god
kännas i den avfattning, som landskapsstyrelsens förslag innehåller, 
då :f'örslaget är av exak:t sanuna lydelse som den av landstinget den 22 
mars 1952 antagna landslcapslagen, r.aot vilken Republikens !'resident 
utövat sin vetorätt. Utskottet _fann icke heller någon möjlighet att 
föreslå sådana ändringar och tillägg till förslaget. att landskaps;;.--.:.. 

flaggan kunde få det livsrum den enligt självstyrelselagens anda och 
mening bör erhålla. Sina motiv har utskottet utförligt framhållit i 
sitt betänkande m 14/~954. 

Vid förnyad behandling av ärendet har utskottet vidblivit sin upp.. 
fattning, och då utskottet ans er sig böra räkna med realiteter och 
icke hängiva sig åt optimistisk:a kalkyler ifråga om ändring av rikets 
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f laggtlror&niJli 1 framtiden för landskapets vidkomm.ani... '-• •'•kottet 
beslutat f ,., l.aQdsting~t vördsammast f(jre&lå. ' 

att landstinget ville förka•\• l.a&f M••laget. 
Ma~1ehamn den 13 april 1S54 

På lagutsko~~o11 vägnara 

./. ~;~~ 
Närvara••• ' \t-Ssko'itota Herman Matt.•~u. GrtlfanM•• le& ~ 

ErikssQllf J~ !Avals, IJ.1el Pel:•son. oe1' Gija'ta N-c>r ...... 


