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STORA UTSKOTTETS betänkan-de 'nr 13/1972-...... 

73 med anledning av Republikens Presidents 

framstä llning till Ålands landsting angå

ende lagen den 26 oktober 1972 om godkän

nande av vissa bestämmelser i överenskom

melsen mellan Finland:,Danmark,Norge och 

Sverige om person- och godsbefordran på 

väg. 

Landstinget, som i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande 

nr 12/1972-73 har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande. 

Stora utskottet har behandlat ärendet och därvid b~slutat omfatta 

det i lagutskottets ovannämnda betänkande framställda förslaget, var

för utskottet förty vördsamt får föreslå 

att Landstinget måtte ge sitt bifall 

till den i propositionen ingående lagens 

ikraftträdande i landskapet Åland till de 

delar sagda avtal innebär avvikelse från 

själv styrelselagen. 

Mariehai.nn, den 18 ·januari 1973. 

På stora ~s~ot~e~ägnar : 

ordföra de 

/3-~~~?7~ . 
~~:_. Hag .röm A~ "' 

~~'LI:~__, _ _., 

. I. Max Carl berg 
sekreterare . 
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Närvarande i Utskottet: ordföranden Hagström, viceordföranden Sö

d.-erström samt ledamöterna Bengtz? Berg, Fr_i_ berg', Salmen, Sund berg~ 

Soderlund och Öström samt ersättaren Fager lund. 
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11 land, m k, iwrge och !:>'V ri OI!l r o - 0 

befo an väg 1 t att l 

l~) unkt n i SjlilV rel ela · n av den 2ö c b r 

t r, .ll i V ait lf 1 till den i r po it on 

s, vi 1 it 2· 0 0 r ~.;;72 , ikr tt .. 

t a t in b .. avvi ls 

dstinget 1 . nd t i den ordniD 

ting ordning om lagstif ingsärende fö 

dd .1.a 

riv r o 

t l dsti g t give sitt 

lag ns if rå tt .. and 

de elar det lla.D inland~ 

i.JV J:ige inga na avtalet in 

se t.z:'in ajälvatyrelsel .en. 

n, den 22 j .. i 1'::113. 
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