
1976-77 Lt - Rep.Pres. framst. - Stu. 

STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 6n/1976-77 med 

anledning av Republikens Presidents framställ

ning till Ålands landsting angående regering

ens till Riksdagen överlämnade proposition 

med förslag till lag om godkännande av vissa 

bestämmelser i den med Italien ingångna över

enskommelsen om internationell landsvägstrafik. 

Landstinget har 1 ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande nr 43/ 

1976-77. 

Stora utskottet har behandlat ärendet och därvid beslutat omfatta det i lag

utskottets ovannämnda betänkande framställda förslaget, varför utskottet 

vördsamt föreslår 

att Landstinget måtte ge sitt bifall till den 

1 propositionen ingående lagens ikraftträdande 

1 landskapet Aland till de delar sagda avtal 

innebär avvikelse från självstyrelselagen, 

under förutsättning att Riksdagen godkänner 

propositionen i oförändrad form. 

Mariehamn den 9 september 1977. 

På stora ~tskotte~ägnar: 

4t:Y~~~ ~~~ Hagst~1 
ordförande 

t. f. sekreterare. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Hagström, ledamöterna Arvidsson, Bengtz, 

Boman, Dahlen, Roald Karlsson, Nylund och Öberg samt ersättarna Bergroth 

och Olof M. Jansson , 

l j 



- Till R e p u b l i k e n s P r e s i d e n t 

fran JU Js landstil g. 

Den 30 juni 1977 har Ni, Herr President, låtit till lanJstinöet uver-

läJ en frarns täll in·' angaeude regerin..,cns till r i ksJagen over .Umnadc }!ro-

posi tio med forsla& till lag om godkfuutarulc av vissa bcstili:roolser i avtalet 



213 ~ med Italien OLl iutenUttio. 11 l .d.sV'J
0
Strafik , .ae- anhållan, att lanas-

tinget ~ sätt 11 § 2 • 19 runkten självstyrelsela.gen for Alan av 

~"l 2~ decen-ber 1951 förutsåtter, ville giva si t:t: bifall till den i 

proposi tiollen ingaende lagens i raftträ dc j· ,\väl i landskapet ,Uand 

till de delar sagda avtal innebär avvikelse fran sjålvstyrelselage 1. 

Landstin.;et har behanolat årenuet i den ordnin~ gällanJe lau stints-

ordniu.g av lagst i:f ~1-=>särcnde fureskrivcr och far vör<lSamnast 1~xidela 

darie.l<Ul 1 den /f. tf, l l71 
P ä 

talwan 

i~r l lv/77 . 

at landstinget iver s· tt'bifa.ll till 

i. propositionen irigåenqe. lagens ikrafttr 

1.de i lands ·apet Aland till dc u.elar s 

avtal i.nneb r avvikelse frtm sjalvstyrel 

lahen, der förutsättning attt i:ti.'·sJ.agen 

;;odYinn r propos i tiorum i. ofördlluraJ fo 

vice rnru1. 


