
I~ 24/1954· 

bTO~A UT5KOT1~T6 betaakande M 24/1954 med 

anledning av landskapsstyrelsens -

framställning till Ålands landsti~~ med förslag 

till landskJpsla5 innef'attanae regler till för.§_ 

KOhllilande ax_ Sd.l11111änstötnin5 i lokala farva.tten 

i lanaskapet .Åland. UI= 28/19 54) • 
Sedan landstinget icke oförändrat god.Kä.ni stora utsKottets betan

kandä fö 18/1954 och däri inc;ående lagförslag, har landstinget åter-

förvisat ärenaet 1ör ny behandling i stora utskottet. 

Vid den förnyade behandlin6en hår stora utskottet efter omröstning 

om..tattat landstine;ets beslut och får earför vördsamt föreslå 

att landstinget ville antaga lagförslaget i 

den lydelse lagutskottet föreslagit, 
Mariehamn den 1 december 1954· 

På stora utskottets vägnar& 

Joha nsson • 

.1.{arvura.nae i uts.cott.at1 ordtörandE:n Ccirl Holmy_vist, viceordfö

rc.:.1ncJ.en .nugo Carlsson suwi; ledamöt~rnci LTunnild .Berglund, .Anton Fällmant 

Trygve Johansson, Helge Klingberg, Bertel t>öd1::;rlund och vvilhelm Willn 

ävensom suppl8anterna Ferd. Sjöstrand och Jan Erik Eriksson. 



Till Lagutskottet. 

Sedan landstinget icke oförändrat godkänt stora utskottets 

betänkande N~ 18/1954 och därför återförvisat ärendet till stora 

utskottet, har stora utskottet upptag~t ärendet till ny pröv

ning och därvid haft den uppfattningen, att § 5 i stora utskot

tets lagförslag borde bibehållas, dock i en förändrad lydelse 
för att icke äventyra att lagen icke kommer att fastställas av 
Republikens President på grund av att landstinget överskridit sin 

lagstiftningsbefogenhet. Fördenskull har stora utskottet ansett 

nödigt att inbegära nytt utlåtande av lagutskottet beträffande 

den av stora utskottet äskade ändringen i sagda paragraf. Stora 

utskottet skulle önska att § 5 skulle er.hålla följande lydelse:1 

å.t2.!.. 
I!,artyg med längd om mindre än 10 meter, som ligger till an-

kars inom inre farvatten, dock icke i farled och på i sjökort 

angiven an.Karplats, behöver ej föra ljus. 

Stora u~sKottet skulle önska, att lagutskottet ville giva ut

låtande, huruvida en siä.dan paragraf' skulle strida mot lands

tingets lagstiftningsrätt. 

Mariehamn den 30 november 1954· 

På stora utskottets vägnar& 

c:;...< __ ___ 


