
m 12/1967-68. -
STORA UT SKOTTETS betänkande m 12/1967- 68 

med anledning av Republikens presidents fram
ställning till Ålands landsting a~gäende rege
ringens till Riksdagen överlämnade proposition 
med förslag till lag om godkännande av vissa 
bes tämmelaer i överenskommelsen mellan Finland 
och Ungern om internationell landsvägstrafik . 

Landstinget , ~om i ärendet fätt mottaga lagutskottets betänkande 
m 6/1967::16~ar däröver inbegärt stora utskottets utlåtande. 

stora ut~kottet har behandlat ärendet och därvid beslutat omfatta 
det i lagµtskottets ovannämnda betänkande framställda förslaget . 

-
Då landskapsstyreleen under beredningen av det ifrågavarande lagför-

~laget icke blivit hörd , finner stora utskottet det påkallat att er
inra om den tidigare över enskommelsen, anligt vilken landskapsstyrelsen 
skulle höras vid beredningen av bilaterala eller multi1aterala avtal 
med främmande stater till den del avtalen beröra landskapet Åland . 
stor a utskottet, som emotser att förenämnda synpunkter framföres i 
Landstingets ekrivelse till justitieministeriet, får förty vördsamt 
föres lä 

Marie hamn 

att Landstinget mätte ge sitt bifall till den 
i ~ropositionen ingående lagens ikraftträdande 
i landskapet Åland till de delar sagda avtal in
nebär avvikelse frän självstyrelselagen under 
f örutoättning, att Riksdagen godkänner proposi-
t i onen i oförändrad form. 

den 14 december 1967 . 
pä ~tora uts~ttets vägnar: 

~ 
Albit Johansson 
· ordförande . 

0 
( ~ (~ 

--._, 
Erik Rask ./. 
ekreterare. 

Närvarande i utskottet : ordföranden Albin Johansson , viceordföran
den Alarik Häggblom, ledamöterna Gustav Adolf Boman, Runar Wil~n , Sven 
Friberg , Carl Karlsson , Börje Hagström, Georg Wideman, Sven Lemberg 
Och Erik Lundqvist : 



I ; 

Till R e p u b 1 i k e n s P r e s i d e n t 

från ~lands landsting. 

Den 1 innevarande december har ~i, Herr President, låtit till 

landstinget överlämna en framställning angående regeringens till 

' 
Biksdagen överlämnade proposition med förslag till lag om god-



kännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen mellan Finlan 

och Ungern om internationell landsv~gstrafik med anhållan , att 

landstinget, på sätt 11 § 2 mom. 19) punkten i självstyrelselag 

av den 28 december 1951 förutsätter, ville giva sitt bifall ti}: 

den i propositionen ingäen0e lagens ikraftträdande jämväl i l~ 

skapet Åland, till de delar sagda avtal innebär avvikelse f rån 

självstyrelselagen. 

Landstinget har behandlat ärendet i den ordning gällande land 

tingsordning om lagstiftningsärende1 föreskriver och får v ö:rdsam-

mast meddela, 

att landstinget giver sitt bifall til l la-

gens ifråga ikraftträdande på Åland till de 

delar det mellan Finland och Ungern ingångna 

avtalet innebär avvikelse från självstyrelse-

lage n , under förutsättning att Riksdagen god-

känner propositionen i oförändrad form. 

Mariehamn den 18 december 1967. 

på landjtJC' 

Eliel Persson 

vicetalman o 

Th. Eriksson 

talman. 

Valter Nordas 

vicetalman . 


