
GrUB 1/2011 rd — VLF 4/2011 rd

GRUNDLAGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 
1/2011 rd

Vilande förslag till lag om ändring av 59 a § i
självstyrelselagen för Åland 

INLEDNING
Remiss
Riksdagen remitterade den 13 september 2011
ett förslag till lag om ändring av 59 a § i själv-
styrelselagen för Åland, som lämnades vilande
vid riksmötet 2010, (VLF 4/2011 rd och RP
77/2010 rd) till grundlagsutskottet för bered-
ning.
VLF 4/2011 rd
Sakkunniga
Utskottet har hört 
- lagstiftningsråd Sten Palmgren, justitieminis-

teriet.

Dessutom har skriftligt utlåtande lämnats av
— Ålands lagting.
DET VILANDE LAGFÖRSLAGET
Genom det vilande förslaget till lag om ändring
av självstyrelselagen för Åland kompletteras la-
gen med en bestämmelse om Ålands lagtings
medverkan i övervakningen av att subsidiaritets-
principen i Europeiska unionen följs. Avsikten
är att skapa ett förfarande som går ut på att lag-
tinget kan delge riksdagen sin ståndpunkt när det
gäller subsidiaritetskontrollen och är fråga om
lagstiftning som enligt självstyrelselagen hör till
landskapets behörighet. Lagtingets ståndpunkt
ska framgå av de ställningstaganden som till-
ställs Europeiska unionens institutioner.
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Motivering
Grundlagsutskottet lämnade vid riksmötet 2010
ett  betänkande, GrUB 4/2010 rd, där det moti-
verade varför lagförslaget bör godkännas.  Ut-
skottet vidhåller skälen till att förslaget god-
känns. Utskottet tillstyrker det vilande lagförsla-
get utan ändringar.
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen

godkänner lagförslaget utan ändringar.
 Version 2.0



GrUB 1/2011 rd — VLF 4/2011 rd
Helsingfors den 30 september 2011

I den avgörande behandlingen deltog
ordf. Johannes Koskinen /sd
vordf. Outi Mäkelä /saml
medl. Sauli Ahvenjärvi /kd

Tuija Brax /gröna
Maarit Feldt-Ranta /sd
Tarja Filatov /sd
Kalle Jokinen /saml
Ilkka Kantola /sd
Pia Kauma /saml
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Kimmo Kivelä /saf
Anna Kontula /vänst
Markus Lohi /cent
Elisabeth Nauclér /sv
Tom Packalén /saf
Vesa-Matti Saarakkala /saf
Tapani Tölli /cent

ers. Kimmo Sasi /saml.
Sekreterare var
utskottsråd Timo Tuovinen.
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