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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 8/1975-76 med 

anledning av Republikens Presidents framställ

ning till Ålands landsting angående regeringens 

till Riksdagen överlämnade proposition med för

slag till lag om godkännande av vissa bestäm

melser i den med Förenade konungariket Storbri

tannien och Nordirland ingångna överenskommel

sen om internationell landsvägstrafik . 

Landstinget har i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande nr 

12/1975-76 . 

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

utskottets ovannämnda betänkande framställda förslaget, varför utskottet vörd

samt föreslår 

Mariehamn, den 15 mars 1976 . 

.att Landstinget måtte ge sitt bifall till den 

i propositionen ingående lagens ikraftträdande 

i landskapet Åland till de delar sagda avtal 

innebär avvikelse från självstyrelselagen, un

der förutsättning att Riksdagen godkänner pro

positionen i oförändrad form . 

På sto_:" utsk~~vägnar: 

c:t~~g;v,,;-;?~~~ 
~~örande · 

- ... ...-.....~~----~ 
Max Carlberg 

sekreterare . 

Närvarande i utskottet:ordföranden Hagström,viceordföranden Söderström, leda

möterna Arvidsson, Dahlen , Roald Karlsson, Sanders, Rodmar Söderlund, öberg 

samt ersättarna Björklund och Olof M. Jansson. 
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från Ålands landstin~. 

Den 6 februari 1976 lmr i, F rr Presid nt, låtit till landstinget över

lämna en framställning anpående repering;ens till Riksdagen -'Jerrnnna pro

position med förslag till lag om godkännande av vissa bestämnelser i <len 



med r" • · d~ Kommgariket Storbri tannien och Nor dirland ingåmm över 

ko Isen om internation 11 lanc.lsvä stra fi1 , ned anhållan, att lan t · 

nå sätt 11 § 2 nDm. 19 punkten självstyrelselairen av den 28 deceiler 

0 utsätter, ville i:ri a sitt hi-all till den i nro ositi ncn ino~cn 

ikraf ttrlidande j.. äl i landskap t land till de delar Sal! a avtal .1.J. uneq 

avvikelse från själv tyre1~e1 "en. 

Landstinget har behandlat ärendet i den ordxlin{T !!ällande landstinu~rt1.m 

ning av lagstiftnings ·rende föreskriver och får vördsammast neddela 

Ma.rieharnn den 19 m.rs 1976. 

talman 

Nr 36/1976. 

att landstin~et giver sitt bifall t il l 

i pronositionen ingående lai!ens ikr 

i landskaoot Ålan tili de delar sn. 

innebär awikclse -Fr. självstyr( ls ...... u.~ 

tmd r förutsättninr att Riksda en J...1\}(UQUI• 

proposition ni oförändrad Jrn. 

u,/,p ' ,; r / 
'{//~Q..A_ ~tJ~ 

\r i "01 i Lson ' 

vicetalman. 
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Å 1 a n d s 1 a n d s t i n g s 

b e s 1 u t 

om bifall till ikraftträdande på Åland av lag om godkännande av vissa bestäm

melser i den med Förenade Koungariket Storbritannien och Nordirland ingångna 

överenskommelsen om internationell landsvägstrafik .. 

På framställning av Republikens President har Ålands landsting på sätt 

11 § 2 mom. 19 punkten självstyrelselagen för Åland av den 28 december 

1951 förutsätter, beslutat giva sitt bifall till att lag om godkännande 

av vissa bestännnelser i den med Förenade Konungariket Storbritannien och 

Nordirland ingångna överenskommelsen om internationell landsvägstrafik 

(FFS ) träder i kraft på Åland till de delar det ingångna avtalet 

innebär avvikelse från självstyrelselagen. 

Mlriehanm den 19 ~i , ' _d 
. Folke Woival~ 

/.-
~- ~11~ Au-i ~6-~~ 
Viktor Arviasson · 

vicetalman. 


