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STORA lJfSKOTTETS BETÄNKANDE nr 12/1975-76 

med anledning av Republikens Presidents fram

ställning till Ålands landsting angående rege

ringens till Riksdagen överlämnade proposition 

med förslag till lag om godkännande av vissa 

bestämmelser i miljöskyddskonventionen mellan 

Finland, Danmark, Norge och Sverige och i det 

därtill fogade protokollet. 

Landstinget har i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande nr 13/1975-76. 

I sitt betänkande betonar lagutskottet vikten av att förvaltningsuppgifterna 

i avseende å verkställigheten av konventionens bestämmelser, såvitt angår 

angelägenheter som berör Åland och i vilka lagstiftningsbehörigheten till

kommer landstinget, tillerkännes landskapsstyrelsen. Stora utskottet om

fattar helt lagutskottets uttalande härutinnan, och förutsätter att land

skapsstyrelsen noga följer utvecklin~en av frågan och vidtar möjligen er

forderliga åtgärder i av lagutskottet avsett syfte. Med hänvisning härtill 

får stora utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn, den 15 mars 1976. 

att Landstinget måtte ge sitt bifall till 

den i propositionen ingående lagens ikraft

trädande i landskapet Åland till de delar 

sagda avtal innebär avvikelse från självsty

relselagen, under förutsättning att Riksdagen 

godkänner propositionen i oförändrad form. 

sekreterare . 

Närvarande i utskottet:ordföranden Hagström, viceordföranden Söderström, leda

möterna Arvidsson, Dahlen, Roald Karlsson, Sanders, Rodmar Söderlund, öberg 

och ersättarna Björklund och Olof M. Jansson. 
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- ; ~ -. skyddskonventionen mellan Finland, Darunark, Norge och Sverige och i det 

'
1
' ""• därtill fogade protokollet, d anhållan, att landstinget på sätt 11 ~ 

2 m:>m. 19 pl.Dlkten självstyrelselagen av den 28 deceni>er 1951 förutsätter 

ville giva sitt bifall till den i proPOsitionen ingående lagens ikra~t 

dande jämväl i landskapet Åland till de del r sagda avtal innebär aw· 
från självstyrelselagen. 

Landstinget har behandlat ärendet i den ordning· gäJ) .ancle landstings-

ordning av lagstiftningsärende f'oreskriv e och far vördsanmast reddela 

~riehann, 

talman 

vicetalman 

Nr 35/76. ----

att landstinget giver sitt bifall ti 

i propositionen ingående lagens ikraftt 

i landskapet Åland till de delar sap 

·· bär avvikelse från självstyrels l 

tmder örutsättning att Riksdagen go · 

propositionen i oförändrad forn. 

.r~ .. 

~~L~~ 
ViJrtor Arvidsson 

vicetalman. 
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Å 1 a n d s 1 a n d s t i n g s 

b e s 1 u t 

om bifall till ikraftträdande på Åland av lag om godkännande av vissa be

stämmelser i miljöskyddskonventionen mellan Finland , Danmark, Norge och 

Sverige och i det därtill fogade protokollet. 

.På framställning av Republikens President har Ålands landsting på sätt 

11 § 2 mom. 19 punkten självstyrelselagen för Åland av den 28 december 

1951 förutsätter, beslutat giva sitt bifall till att lag om godkännande 

av vissa bestämmelser i miljöskyddskonventionen mellan Finland, Danmark, 

Norge och Sverige och i det därtill fogade protokollet (FFS ) 

träder i kraft på Åland till de delar det ingångna avtalet innebär avvi

kelse från självstyrelselagen. 

Mariehanm .den 19 ~~ , ? 
Folke Woivalin ~ 
talman 

/, c..-... /; 
J/-~f~ W~t ~-'l<:l'-ct~ . .,. 

Viktor Arvidsson 

vicetalman vicetalman. 


