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Inne hål I : Nr 10. Ålands landstings beslut om antagande av ändring av 38 § arbetsord
ningen för Ålands landsting. 

Nr 11. Ålands landstings beslut om bifall till ikraftträdandet på Åland av 
lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet mellan republiken 
Finland och konungariket Norge för undvikande av dubbelbeskattning och 
förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och 
förmögenhet. 

Nr 12. Ålands landstings beslut om bifall till ikraftträdandet på Åland av 
lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Brasilien för 
undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt 
beträffande skatter på inkomst. 

Nr 10. 

ALANDS LANDSTINGS BESLUT 

om antagande av ändring av 38 § arbetsordningen för Ålands landsting. 

På framställning av talmanskonferensen i Ålands landsting har landstinget 
antagit nedanstående ändring av 38 § arbetsordningen för Ålands landsting. 

Antagen av landstinget den 11 januari 1974. 

38 §. 

Svar på i 48 § 1 mom. landstingsordning
en avsett spörsmål eller meddelande att 
svar på spörsmål icke avgives, anmäles vid 
plenum av talmannen med angivande av da
gen då ärendet föredrages för behandling. 

Svaret eller skriftligt meddelande om att 
svar ej avgives skall utdelas på landstings
männens bord. 

Då ärendet första gången föredrages skall 
det bordläggas till plenum som hålles tidi
gast påföljande dag. 

Vid sålunda utsatt plenum skall lands-

tingsmännen beredas tillfälle att vid över
läggning uttala sig om ärendet i dess hel
het. Under överläggningen bordlägges ären
det första gången om minst två landstings
män begär det och därefter en gång om 
landstinget så besluter. 

Förslag om hemställan till landskapssty
relsen skall framföras senast under över
läggningen i ärendet och därvid skriftligen 
överlämnas till talmannen samt om möjligt 
under överläggningen men senast före den 
avgörande behandlingen utdelas till de öv
riga landstingsmännen. 
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Föreligger förslag om hemställan skall, se
dan överläggningen förklarats avslutad, 
ärendet bordläggas till en avgörande be
handling som hålles vid plenum tidigast på-

följande dag, om icke, antecknas svaret till 
kännedom och ärendet förklaras slutbe
handlat. 

Mariehamn, den 11 januari 1974. 

På landstingets vägnar: 

Folke Woivalin 
talman 

Nils Dahlman 
vicetalman 

Olof Jansson 
vicetalman 

Nr 11. 

ALANDS LANDSTINGS BESLUT 

om bifall till ikraftträdandet på Aland av lagen om godkännande av vissa bestäm
melser i avtalet mellan republiken Finland och konungariket Norge för undvikan
de av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande 

skatter på inkomst och förmögenhet. 

På framställning av Republikens President 
har Ålands landsting, på sätt 11 § 2 mom. 
19) punkten i självstyrelselagen för Åland 
av den 28 december 1951 förutsätter, be
slutat giva sitt bifall till att lagen den 27 
juli 1973 om godkännande av vissa bestäm
melser i avtalet mellan republiken Finland 

Mariehamn, den 7 september 1973. 

och konungariket Norge för undvikande av 
dubbelbeskattning och förhindrande av 
kringgående av skatt beträffande skatter på 
inkomst och förmögenhet, CFFS 1020/73)* 
träder i kraft på Åland till de delar det 
mellan Finland och Norge ingångna avtalet 
innebär avvikelse från självstyrelselagen. 

På landstingets vägnar: 

Nils Dahlman 
vicetalman 

'')Finlands fördragsserie nr 69/1973. 

Folke Woivalin 
talman 

Olof Jansson 
vicetalman 

' 
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Nr 12. 

åLA NDS LAND STi N·GS BESLUT 

om bifall till ikraftträdandet på åland av .. 
melser i avtalet med Brasilien f" d "klagen om godkannande av vissa bestäm-

or un VI ande av dubbelbeskattning h f'" h" 
rande av kringgående av skatt b t '"ff d oc or md-e ra an e skatter på inkomst. 

På !ramställning av Republikens President 
har Alands landsting, på sätt 11 § 2 mom. 
19) punkten i självstyrelselagen för Åland 
av d~n 28 december 1951 förutsätter beslu
tat giva sitt bifall till att lagen den' 16 no
v~:nber 1973 om godkännande av vissa be
stammelser i avtalet med Brasilien för und-

vikande av dubbelbeskattning och förhind
rande av kringgående av skatt beträffande 
skatter på inkomst CFFS 25/74)* träder i 
kraft på Åland till de delar det mellan Fin
l~?d oc? Brasilien ingångna avtalet inne
bar avvikelse från självstyrelselagen. 

Mariehamn, den 22 september 1973. 

Nils Dahlman 
vicetalman 

På landstingets vägnar: 

Folke Woivalin 
talman 

Olof Jansson 
vicetalman 

'')Finlands fördragsserie nr 1;1974. 


