
Frar::ist. nr 47/.1969. 
LAGUTSKOTTETS betä nkande nr 12/acO:S-70 ! 

oed anledning av Ålands landskapsstyrel
ses franställnin g till .Å_lands landsting 
oed försl ag ti l l landskapslag om Ålands 
deltagande i Nordiska rådets arbete. 

Med anledning av ovannännda framställning, varöver Landstinget inbe
gärt utskottets utlåtande, får utskottet vördsao t anföra f öl jande : 

Franställningen oIJfa ttar föru tou ett l agförslag också en klär:1 n ed 
förslag on att Landstinget redan nu oå tte utse en r epresentant och en 
suppleant för år 1970. På detta sätt skulle Landstinge t bl i va represen
terat redan under inkournande år i Nordiska rådet ou r ådets stadga änd
ras så att möjlighet därtill finnes. Då Landstingets nästa lagtioa 
session inträffar i mars är det nödvändigt att representant bo r de utses 
därförinnan och genoo förrättande av valet under denna session kunde 
sar.lD.ankallande av extra session undvikas. 

Däre1:;iot synes tekniska förutsättningar för behandling av lagförsla
get icke föreligga i detta skede. Utskottet anser därför att de i frru:;i
s tällningen gjorda förslagen måste särskiljas och behandlingen av lag
fö rslaget uppskjutas till dess erforderlig' ändring i Nordiska rådets 
stadga blivit antagen . 

Utskottet har övervägt· vilket förfarande son borde tillärJpas vid val 
av representant och ersättare i Nordiska rådet och har stannat för att 
vid valet denna gång borde förfaras soo i 2 § arbetsordningen för Ålands 
lands ting stadgas, d. v . s. saLll:Ja förfarande sorJ vid val av taluan och 
vice talLlän. Utskottet anser att Landstinget borde besluta däro1J innan 
vale t förrättas. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsa.Iilt föreslå 
att Landstinget inow sig oåtte utse 

en representant och en ersättare att fö 
reträda Landstinget i Nordiska rådet un
der förutsättning att Nordiska rådets 
stadga nndras så att Landstinget berätti
g~" ' utse en r.:rndleu i Finlands delegation ; 

att L ·dstinget oåtte besluta, att 
v id sagda v~l skall iakttagas det förfa

rande / soo är stadgat i 2 § arbetsordning
en f ö Ålands landsting. 

,/ Mariehaon, den 10 dec ecbe 1969. 
På la1uts o tet~ vägnar. 

N'i ~1{if{tg~ 
e Närva rande i utskottet: ordföranden DahlDan, vice 
at:it l edarJöterna Sundbloo och Ostling ävensorJ suppl 

R f Sund:wan. 
~föranden Persson 
ten Curt Carlsson. 


