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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 17/1983-84 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställning 

till landstinget med förslag till landskapslag 

angående Al ands representation i Nordiska rfkiet. 

Stora utskottet har i ärendet mottagit lagutskottets betänkande nr 13/1983-84. 

Med anledning härav får utskottet, som i ärendet hört den av landstinget 

valda medlemmen i Nordiska rådet, landstingsmannen Olof Jansson och nota

rien Elisabeth Naucler, anföra följande. 

Utskottet omfattar i stort lagutskottets betänkande förutom vad beträffar 

språklig ändring av 2 och 7 §§ samt förtydligande av 6 §. 

Detaljmotivering. 

3-_i. Ändringen är av språklig karaktär. 

6 §. Utskottet vill betona att tonvikten i den berättelse som årligen skal I 

uppgöras av Alands delegation i Nordiska rådet bör läggas på de frågor som 

väckts på åländskt initiativ i Nordiska rådet. Aven övriga frågor som i 

väsentlig grad berör landskapet bör medtas i berättelsen. Dessutom skall 

Alands delegations berättelse åtföljas av Finlands delegations berättelse. 

2-J.· Ändringen är av språklig karaktär, 

Med hänvisning till det owm :mförcl:i föreslår utskottet 

att Landst:inget måtte antaga lagförslaget i 

följande lydelse: 

L a n d s k a p s 1 a g 

om Alands representation i Nordiska rådet. 

(Ingressen lika som i lagutskottets betänkande). 

1 §. 

(Lika som 1 agutskottets hcttink:mde) . 

2 §. 

Vid lagtima möte utser landstinget, inom sju dagar från landstingets 

öppnande, två av landstingets ledamöter till medlemmar av Nordiska rådet. 

Samtidigt utses tv~ personliga suppleanter för dem. 

(2 mom. lika som i lagutskottets betänkande). 
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3 §. 

(Lika som i lagutskottets betänkande) . 

4 §. 

(Lika som 1 lagutskottets bcti.inkan<le) . 

5 §. 

(Lika som i lagutskottets betänkande). 

6 §. 
Alands delegation i Nordiska rådet skall årligen uppgöra och till 

landstinget överlämna en berättelse över de för Aland väsentliga frågorna 

i Nordiska rådet. Berättelsen skall åtföljas av Finlands delegations i 

Nordiska rådet berättelse. 

7 §. 

T landskapets ordinarie <1rsstat sb ll <lrligcn uppt:is :ms1:1g för :irvodcn, 

traktamenten och resekostnadsersättning till medlemmarna i Alands delega

tion i Nordiska rådet. Anslag kan även upptas för avlönande av till 

Ålands delegation knuten kanslipersonal och sakkunniga. 

(Ikraftträdelsebestämrnelsen lika som i lagutskottets betänkande). 

Dessutom föreslår utskottet 

att Landstinget med stöd av den ändrade sam

arbetsöverenskommelsen mellan Danmark, Finland, 

lsland, Norge och Sverige före höstsessionens 

avslutning inom sig för tiden fram till dess 

nytt val förrättas enligt landskapslagen om 

Ålands representation i Nordiska rådet väljer 

en i överenskommelsen förutsatt andra medlem 

i Nordiska rådet jämte personlig suppleant för 

denne, vilka tillträder sina uppdrag så snart 

ändrfogarna i sam:ubetsöverenskornrncl sen hrinfi:ats 
i kr;1rt. 

Marieharnn den 10 januari 1984. 

På stora utskottets vägnar: 

Tage Boman 

ordförande 

Bert Häggblom 

sekreterare. 
Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordf.Bornan, v.ordf. S.-0. 

Lindfors, ledamöt. BeTg~ Gustafsson, Roy Jansson, Johansson, Lundberg, Sagu
lin, Wilhelms och Oberg. 


