STORA UTSKOTTETS betänkancil rf' 25/
1969- 70 n ed anl e dning av landskapsstyFraust. nr 47/1969.
r els ens fr an stä llning t il l Ålands landsting med förslag till landskapslag om
Ålands deltagand e i Nordiska rådets arbete.
Landstinget, son i ä rendet f å tt mottaga lagutskottets betänkande nr
20/1969-70,har dä röver inbegärt stora utskottets utlåtande.
Efter behandling av ärendet har stora utskottet, soo hört Landstingets
talwan, beslutat oufatta det i lagutskottets ovannännda betänkande ingående förslaget illed nedannämnda ändringar.
Lagens rubrik har av stora utskottet föreslagits ändrad till "landskapslag oo Ålands r epresentation i Nordiska r å det" för att bättre svara
Bot lagens innehå ll.
Då uttrycket "landstingets och landskapsstyrelsens representanter"
icke står i full överensstära.welse med de adekvata benäLmingarna "landstingets ri1edleru 11 och landskapsstyrelsens representant", ·har stora utskottet i 3 § ersatt detsar.1:-,Ja a ed "Den av landstinget valda Dedlm::ioen och
den av landsk aps styrelsen utse.d da representanten .•.. ", uedan i 4-6 §§ ordet "representanter" utbytts u ot "företrädare".
Med hänvisning till det ovan anförda får stora utskottet förty vördSmilt föresl å
att Landstinget nå tte antaga det i
landskapsstyrelsens fraoställning ingå ende lagförslaget sålydande:
L a n d s k a p s 1 a g
on Ålnnds repre sentation i Nordiska rådet.
---~-------""""'-

enlighet oed Ålands landstings beslut stadgas~
1-2 §§.
(Likasoi:J i laguts:tottets betänkande).

I

3 §.
Den av landstinget ·v alda n edlerJIJen och den av landskapsstyrelsen utsedda 1representanten ingår i Nordiska rådets Finlands delegation, beträffande vilken gäller vad däroL.1 är i riket sär "kilt stadgat.
4. §.
I landskapets ordinarie å rsstat uppt ages å rlit n anslag för arvode,
dagtraktauente och resekostnadsersättning till la1 · stingets och landskapsstyrelsens f öreträ dare.
5 §.
Inoo rawen för i landskapets ordinarie å rsstat upptaget anslag @å
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512och
landstingets och landskapsstyrelsens f öreträdare anlita sakkunniga
tillfällig arbetskraft.
6 §.
Landskapsstyrelsen överlär:mar å rli gen till landstinget Nordiska r å dets Finlands de l egations berättelse över Nordiska rådets verksamhet
j äo~de särskilda tillägg som upp g jorts av lands tinge ts och landskapsstyrelsens företrädare.
Mariehaun, den 26 oars 1970.
På stora utskottets vägnar;
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Erik Rask
'sekreterare.
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Närvarande i utskottet: ordföranden Albin Johansson, viceordförand en
Al arik Häggbloii1 , ledarJöterna Olof M. Jansson, Sven Fri berg, Sven Le1nberg ~
Börje Hagströo~ Erik Lundqvist och Carl Karlss on sar.1t ersättarna Peder
Söderström och Karl Sundbloo.

