
m 17/1958. 

STORA UTSKOTTETS betänkande m 17/ 1958 med 

anledning av lagutskottets betänkande N2 12/1958 

i anledning av Republiken s Presidents skrivel

se till Ålands landsting angå ende landstingets 

bifall till ikraftträdande i landskapet Åland 

av den av Riksdagen antagna lagen om godkännan

de av vissa stadganden i konventionen rörande 

Förenta Nationernas privilegier och immunitet 

och konventionen rörande privilegier och immu

nitet för Förenta Nationernas fackorgan samt 

om privilegier och immunitet även för vissa 

andra internationella organ. 

Stora utskottet, som i ärendet av landstinget fått mottaga lagut-

skottets betänkande, har omfattat detsamma och får därför vördsamt 

föreslå att, 

landstinget i ärendet måtte besluta att till 

Republikens President avlåta en skrivelse av 

det innehåll lagutskottet i sitt betänkande 

föreslagit . 

Mariehamn den 25 juli 1958 . 

På stora utskottets vägnar: 

Närvarande i utskottet : ordföranden Martin Isaksson 9 viceordföranden 

Gideon Mattsson samt ledamöterna Ruben Björke, Gustaf Ek, Philip Eklöw, 

Gustaf Jansson, Georg Leandersson, Ragna Sanders, Bertil Söderlund och 

Edvin Östling. 



T i 1 l R e p u b 1 i k e n s P r e s i d e n t 

från Ålands landsting. 

::: det avseende, som föreskrives i 11 ~ 2 mom. 19 punkten 

självstyrelselagen. för Äland av den 28 december 1951 har Ni, 

Herr President, låtit ge!lom landshövdingen i landskapet Åland 



överlämna till Ålands landsting den av Finlands Riksda~ antagna 

lagem om godkännande av vissa stadganden i konventionen r örande 

Förenta Nationernas privilegier och immunitet och konventionen 

rörande privilegier och immunitet för Förenta Nationernas fack-

organ samt privilegier och immunitet även för vissa andra inter-

nationella organ, till den del konventionerna innehålla stadgan-

den, som innebära avvikelser från självstyrelselagen. 

Landstinget., som underkastat ärendet i gällande landstings-

ordning föreskriven behandling, har denna dag beslutat giva sitt 

bi.fall till lagens ikraftträdande jämväl i la..."'ldskape t Åland. 

Riksdagens svar på Regeringens proposition ~ 181/1958 Rd, 

innehålland.e sagda konventioner jämte bilagor, återställes sam-

tidigt. 

Jlarieharrm den 28 juli 19 58. 

På l~~~ägna.r: 

Th. Eriksson 

t a lman. 

~~ 
Elie~Persson 

v icetalman. vi~e t almano 


