
1973 rd. -Ålands landstings motion nr 1. 

Regeringens skrivelse till Riksdagen jämte Ålands landstings 
initiativ, som innehåller förslag till lag angående ändring av själv
styrelselagen för Åland, lag om inskränkning i rätten att förvärva 
och besitta fast egendom i landskapet Åland och lag angående 
ändring av lagen om kommunala arbetskollektivavtal. 

I stöd av 15 § självstyrelselagen för Åland 
den 28 december 1951 översändes härjämte till 
Riksdagen i original och styrkt översättning ett 
från .Ålands landsting hit inkommet initiativ, 
.som innehåller förslag till lag angående ändring 

av självstyrelselagen för Åland, lag om inskränk
ning i rätten att förvärva och besitta fast egen
dom i landskapet Åland och lag angående 
ändring av lagen om kommunala arbetskollek
tivavtal. 
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Till Finlands regering 

från Ålands landsting. 

I 5 § självstyrelselagen för Åland av den 28 
december 1951 (670/51) stadgas, att ifall 
fastighet belägen inom landskapet Åland genom 
annat fång än arv eller expropriation övergår till 
person, som ej åtnjuter åländsk hembygdsrätt, 
eller till bolag, andelslag, förening, annan sam
manslutning eller stiftelse, som ej under minst 
fem års tid haft laglig hemort inom landskapet 
eller ej har en styrelse, vars alla medlemmar åt
njuter åländsk hembygdsrätt, äger landskapet, 
den kommun, inom vilken fastigheten är be
lägen, eller enskild person, som har hembygds
rätt på Åland, befogenhet att inlösa fastighe
ten. Ålands landskapsstyrelse kan, om skäl där
till föreligger, i enskilda fall efter prövning 
tillåta förvärv av fastighet på Åland, varvid in
lösningsrätt icke äger rum. Närmare bestämmel
ser om lösningsrättens utövande och om före
trädesrätt till inlösen ingår i lagen den 28 
december 1951 om utövande av lösningsrätt 
vid överlåtelse av fastighet i landskapet Åland 
(671/51). 

Nämnda lagstiftning har föregåtts av 5 § 
lagen den 11 augusti 1922 innehållande sär
skilda stadganden rörande landskapet Ålands 
befolkning (189 /22), den s.k. garantilagen och 
den därpå grundade lagen av den 1 april 1938 
om utövande av lösningsrätt vid försäljning av 
fastighet i landskapet Åland (140/38). 

Syftemålet med denna lagstiftning har varit 
att statsrättsligt förverkliga de av Nationetnas 
förbunds råd vid Ålandsfrågans avgörande i 
Geneve den 24 och 27 juni 1921 givna och 
av Finland godkända nationalitetsgarantierna i 
fråga om bibehållande av jordbesittningen på 
Åland i befolkningens egna händer. Men redan 
då garantilagen stiftades var man medveten om 
vissa brister i densamma. Sålunda framhöll Riks
dagen i sitt svar på regeringens proposition 
bl. a. "Betänkligt är även stadgandet om lös
ningsrätt till åländsk fastighet såväl ur den 

synpunkten att detsamma måhända medför ska
da för innevånarna själva på Åland, som ock ur 
den synpunkten, att det är ovisst, huru
vida stadgandet motsvarar sitt ändamål." 

Under de senaste åren har det även klart 
framgått att de nämnda skyddsstadgandena i 
flera avseenden är synnerligen bristfälliga. Lös
ningslagens bestämmelser kan på olika sätt 
kringgås, bland annat genom att jordområden 
tages i besittning på grund av formella arren
deavtal, som i realiteten medför överlåtelse av 
äganderätten. Sålunda har en svensk fastighets
förmedlare kringgått såväl inlösningslagen som 
rikets lagstiftning om begränsning av utlännin
gars rätt att äga och besitta fastighet genom 
att upprätta femåriga arrendekontrakt, till sä
kerhet för vars förlängning i markägarens stom
lägenhet intecknade skuldsedlar överlämnats till 
arrendetagaren. En brist i inlösningslagen inne
bär det även att lösningsrätt inträder först efter 
det lagfart beviljats. Då har den nya ägaren re
dan hunnit etablera sig på området och i många 
fall vidtagit åtgärder, som inverkar negativt 
på andras eventuella intresse för att inlösa fas
tigheten. 

En stigande efterfrågan på matk för fritids
ändamål kommer i framtiden att ytterligare öka 
trycket på det åländska skärgårdsområdet. Land
skapets, kommunernas och de enskilda ålännin
garnas möjligheter att inlösa försålda holmar 
och strandområden på grund av bristande resur
ser och stigande priser begränsar dessutom möj
ligheterna att utnyttja inlösningsrätten. Därtill 
kommer att nämnda skyddsbestämmelser i prak
tiken visat sig ge ett ofullständigt skydd då 
man genom olika tillvägagångssätt kunnat sätta 
inlösningsförfarandet ur spel. Eµ speciell sv~.g
het vidlåder inlösningssystemet med hänsyn dar
till att stadgandena om inlösningsrätt gäller en
bart vid förvärv av fastighet och icke då åt
komsten grundar sig på lega. 
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Erfarenheterna av inlösningssystemet visar så
ledes :Jtt nuvarande lagstiftning, trots de be
tydelsefulla ändringar som infördes. genom .. 1951 
års lag, är b_ehäftad med stora brister. For att 
den åländska jorden i fortsättningen skall kun
na bibehållas i den åländska befolkningens hän
der våo-ar Ålands landsting räkna med statsmak
ternas"' medverkan till att skapa sådana garan
tier som avsågs i Nationernas förbunds råds be
slut av den 24 juni 1921. I sådant syfte borde 
det nuvarande inlösningssystemet ersättas med 
ett förfarande, som innebär att landskapsstyrel
sens tillstånd skulle erfordras i varje enskilt 
fall, då en person som är i avsaknad av åländsk 
hembygdsrätt förvärvar eller på grund av lego
avtal besitter fast egendom i landskapet. 

En sådan lagstiftningsreform skulle erfordra 
dels en ändring av 4 och 5 §§ självstyrelselagen 
och dels en ny lag om inskränkning i rätten 
att förvärva och besitta fast egendom i landska
pet Åland, vilken lag skulle ersätta den nu
varande inlösningslagen. Samtidigt föreslås två 
andra ändringar av självstyrelselagen, vilka land
stinget likaså anser brådskande, nämligen änd
ring av rösträttsåldern vid landstingsval samt 
införandet av ett tjänstekollektivavtalssystem 
för landskapets tjänstemän och de kommunala 
tjänstemännen i landskapet. Sistnämnda för
slag föranleder dessutom en ändring av lagen 
öm kommt~nala arbetskollektivavtal. 

Landstingets bifall till ändring av självstyrel
selagen kan föt närvarande fattas med enkel 
majotitet medan ändringen i riksdagen kräver 
kvalificetad majoritet. Också i detta avseende 
anser landstinget en ändring påkallad. 

Detaljmotivering. 

1. Lagen cmgående ändring av självstyrelse
. lagen för Äland. 

a) Inskränkningat' i rätten att fö1·värva och 
besitta fast egendom i landskapet Äland. 

4-5 § §. Då förslaget till lag om vissa in
skränkningar i rätten att förvärva och besitta 
fast egendom i landskapet Åland även skulle 
gälla innehav av fast egendom på grund av 
!ego- eller annat avtal, måste 4 § i självstyrelse
lagen ändras på motsvarande sätt. 

I rätten att arrendera jord på Aland torde re
dan 1946 års regeringsproposition med förslag 
till ny självstyrelselag ha avsett en inskränk-

ning. Enligt förslagets 4 § skulle nämligen 
åländsk hembygdsrätt utgöta förutsättning för 
att utan inskränkning "förvärva och besitta fas
tighet belägen i landskapet Åland". Ordet "be
sitta" utelämnades emellertid ~ 1948 års propo
sition, på vilken den nuvarande självstyrelsela
gen grundar sig. 

Såsom av den allmänna motiveringen redan 
framgått skulle landskapsstyrelsens tillstånd 
erfordras i varje enskilt fall då person, som 
saknar åländsk hembygdsrätt, med äganderätt 
förvärvar eller på grund av lego- eller annat 
avtal besitter fast egendom i landskapet Åland. 
För utlänningars fastighetsförvärv skulle för
utom statsrådets tillstånd i stöd av lagen om 
utlänningats samt vissa sammanslutningars rätt 
att äga och besitta fast egendom och aktier 
(219/39) sålunda erfordras jämväl landskaps
styrelsens tillstånd. 

En förutsättning för att bolag, andelslag, 
föreningar och andra sammanslutningar s.amt 
stiftelset kunnat förvärva fast egendom i land
skapet utan att lösningsrätt skulle äga rum ut
gör enligt 5 § självstyrelselagen, dels att dessa 
verkat i landskapet under 5 åt och dels att 
styrelsens samtliga medlemmar åtnjuter åländsk 
hembygdsrätt. Detta stadgande har kunnat 
kringgås dels därigenom att äganderätten och 
därm.ed den faktiska förfoganderätten över bo
laget legat i andra händer än dem som formellt 
fungerat som bolagets styrelse. Dessutom har 
ägandeförhållandena likaväl som styrelsens sam
mansättning kunnat obehindrat förändras, efter 
det tiden ffä ställande av inlösningsanspråk gått 
till ända. 

För att möjligheterna att kringgå skyddsbe
stämmelserna rörande fastighetsförvärv skall 
kunna elimineras så långt det är möjligt, totde 
den bästa utvägen vara att underställa samtliga 
bolags och andra sammanslutningars, anstalters, 
stiftelsers eller samfunds fastighetsförvätv på 
Aland landskapsstyrelsens tillståndsprövning. 
Detta skulle visserligen drabba även de juri
diska personer som har sin hemort i landskapet 
och vilka ägs och förvaltas av enbart personer 
med åländsk hembygdsrätt, men härvid bör be
aktas att dylika juridiska personer redan enligt 
gällande lag under de fem första verksamhets
åren varit tvungna att anhålla om tillstånd för 
att av dem förvärvad fastighet icke skulle vara 
underkastad inlösningsförfarande. Av samfun
den skulle dock staten, landskapet och åländsk 
kommun icke beröras av det föreslagna till-
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ståndsförfarandet. Dessa ändringar skulle infö
ras i 5 §. 

b) Rösträttsåldern. 

7 §. Riksdagen har redan såvitt· gäller riks
dagsval och kommunalval beslutat om en sänk
ning av rösträttsåldern från 20 till 18 år. Då 
rösträttsåldern för deltagande i landstingsval av 
principiella skäl borde vara densamma som gäl
ler vid riksdagsval och kommunalval i riket, 
föreslås att 7 § i självstyrelselagen ändras så, 
att däri stadgad rösträttsålder fastställes till 18 
år. 

c) Tjänstekollektivavtal. 

11 § 2 mom. 2 p., 36 § 2 och 3 mom. För 
att utveckla skötseln av de angelägenheter som 
rör villkoren för tjänstemännens anställnings
förhållande och för att upprätthålla arbetsfred 
inom den offentliga förvaltningen, har i riket 
från den 1 december 1970 införts ett bestående 
förhandlings-, avtals- och medlingssystem, som 
bygger på avtalsfrihetens princip. I detta syfte 
tillkom lagstiftningen om tjänstekollektivavtal, 
vilken är jämförbar med gällande lagstiftning 
om arbetskollektivavtal för arbetstagare. Tjäns
tekollektivavtalslagstiftningen omfattar icke en
bart personer i tjänste- eller därmed jämförbart 
avtalsförhållande till staten utan även kommu
nala tjänsteinnehavare. 

En central del av tjänstekollektivavtalslag
stiftningen utgöres av lagen om statens tjänste
kollektivavtal ( 664 /70) och lagen om kom
munala tjänstekollektivavtal ( 669 /70). Till 
dessa lagar ansluter sig lagen om ändring av 65 
och 66 §§ regeringsformen ( 662/70), lagen 
om ändring av riksdagsordningen ( 663 /70), la
gen angående ändring av 4 § lagen om riks
dagsmannaarvode ( 665 /70), lagen om ändring 
av 19 a § arbetstids lagen ( 666 /70), lagen an
gående ändring av lagen om arbetsdomstolen 
( 667 /70), lagen angående ändring av lagen om 
medling i arbetstvister ( 668/70), lagen om 
kommunala arbetskollektivavtal ( 670/70), la
gen om kommunala avtalsdelegationen ( 671/ 
70), lagen om kommunalt tjänste- och arbets
kollektivavtals inverkan på statsunderstöd 
( 672/70), lagen om ändring av kommunalla
gen ( 673 /70), lagen angående ändring av 1 § 
lagen om förhandlingsrätt för innehavare av 
kommu1:tala tjänster (674/70) samt lagen an-

gående ändring av lagen om pension för kom
munala tjänsteinnehavare och arbetstagare 
(675/70). 

A ven om lagstiftningen rörande kollektivav
tal, till vilket område nämnda lagar kan hän
föras, enligt 11 § 2 mom. 9 p. självstyrelselagen 
är hänförd till rikets lagstiftningskompetens och 
därmed gäller även i landskapet, är det dock 
icke möjligt att tillämpa densamma på landska
pets tjänstemän, enär därtill erfordras landstin
gets medverkan. Enligt 36 § självstyrelselagen 
ankommer det nämligen på landskapet att in
rätta de för landskapsförvaltningen erforderliga 
tjänsterna och befattningarna, vilket ansetts in
nefatta befogenhet för landskapet att jämväl 
bestämma den tjänsterna och befattningarna åt
följande avlöningen. Till den del kommunalför
valtningen enligt 13 § 1 mom. faller under 
landskapets lagstiftningsbehörighet, ankommer 
det även på ~andstinget att genom landskaps
lagstiftningen fastställa storleken av de löner 
och andra förmåner för kommunala tjänstemän, 
som enligt vad därom är stadgat skall läggas 
till grund för beviljande av landskapsbidrag. 

Även om landskapets tjänstemän och de 
kommunala tjänstemännen i landskapet hittills 
kommit i åtnjutande av samma löneförmåner 
som enligt gällande tjänstekollektivavtal till
kommit motsvarande tjänstemän i riket, måste 
det anses riktigt att de åländska tjänstemännen 
får rätt till samma förhandlings- och medlings
system som enligt nämnda rikslagstiftning till
försäkrats tjänstemännen i riket. På den grund 
föreslås ett sådant tillägg till självstyrelselagen, 
att lagstiftningsbehörigheten i fråga om tjänste
kollektivavtal för landskapstjänstemän och 
kommunala tjänstemän i landskapet skulle till
komma landstinget. 

Enligt lagen om ändring av 65 och 66 § § 
regeringsformen ( 662/70) ankommer det på 
riksdagens lönedelegation att genom veder
börande medlem av statsrådet följa med för
handlingarna om sådant avtäl och till den del 
riksdagens godkännande är av nöden på riksda
gens vägnar godkänna avtalet. Lönedelegationen 
kan vid behov underställa sitt beslut i saken 
riksdagen för fastställelse. 

På motsvarande sätt borde landskapets för
handlingsförfarande underlättas genom att 
landstinget skulle ges möjlighet att befullmäk
tiga en delegation i landstinget, att på dess 
vägnar godkänna ingångna avtal eller såvitt 
gäller kommunala tjänstekollektivavtal, god· 
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känna sådant avtal såsom grund för utbetalande 
av landskapsbidrag till kommunerna för avlö
nande av kommunala tjänstemän. Delegationen 
skulle även ges möjlighet att underställa sitt 
beslut landstinget för godkännande. 

Lagstiftningsbehörigheten såvitt gäller ar
betskollektivavtal mellan landskapet och ar
betstagarorganisationerna samt mellan kommu
nerna och arbetstagarorganisationerna skulle ge
nom föreliggande lagförslag icke undergå någon 
ändring. Enär i landskapet för närvarande finns 
16 kommuner borde dock för kommunala kol
lektivavtal inrättas ett för kommunerna gemen
samt organ, som på kommunernas vägnar ges 
befogenhet att med arbetstagarorganisationerna 
ingå arbetskollektivavtal. Genom lagen om kom
munala arbetskollektivavtal har på motsvarande 
sätt den kommunala avtalsdelegationen givits 
fullmakt att på kommunernas vägnar ingå av
tal och tillämpas beträffande detta organ vad 
i lagen om arbetskollektivavtal är stadgat om 
arbetsgivare eller registrerad arbetstagare. 

På grund av att arbetskollektivavtalslagstift
ningen även framdeles skulle vara förbehållen 
rikets lagstiftningskompetens föreslås därför ett 
tillägg till 1 § lagen om kommunala arbets
kollektivavtal, enligt vilket i landskapslagstift
ningen förutsatt kommunalt avtalsorgan skulle 
ges samma befogenheter och rättsliga ställning 
i landskapet Åland som den kommun,ala avtals
delegationen har enligt sagda lag i övriga delar 
av landet. 

d) Bestämmelser om kvalificerad majoritet. 

44 § 3 mom. I landstingsordningen för 
landskapet Åland av den 2 februari 1972 ingår 
bestämmelser om att i landskapslag som berör 
självstyrelsens konstitution kan bestämmas att 
ändring, förklaring och upphävande av samt 
avvikelse från lagen skall vid tredje behand
lingen omfattas av minst två tredjedelar av de 
avgivna rösterna. Då sådan bestämmelse infö
res, skaH landskapslagen stiftas i samma ord
ning. 

Då detta lagrum första gången behandlades i 
landstinget ingick i landstingsbeslutet jämväl 
krav på kvalificerad majoritet om minst två 
tredjedelar av de avgivna rösterna för lands
tingsbeslut om b1fal1 till antagande, ändring el
ler upphävande av eller avvikelse från självsty
relselagen och inlösningslagen. Självstyrelsela
gens 44 § 1 mom. och 7 § inlösningslagen 

måste dock enligt majoritetens i högsta dom
stolen tolkning förstås så, att landstinget givit 
sitt bifall, då dess flertal omfattat denna me
ning och att kravet på större än som regel 
gällande enkel majoritet hade förutsatt ett ut
tryckligt stadgande i självstyrelselagen och in
lösningslagen. Emedan i landstingsbeslutet inta
get stadgande om kvalificerad majoritet således 
stod i strid med nämnda stadganden i självsty
relselagen och inlösningslagen ansåg högsta 
domstolen att landstinget på denna punkt hade 
överskridit sin lagstiftningsbehörighet. Denna 
ståndpunkt omfattades även av Republikens 
President, som beslöt att landstingsbeslutet på 
grund därav skulle förfalla. 

En minoritet i högsta domstolen var emeller
tid av den meningen att regleringen av till
vägagångssättet uti ifrågavarande fall var en så
dan angelägenhet, varom bestämmelser enligt 
10 § självstyrelselagen kunde utfärdas i land
skapslag. På den grund och då kravet på en 
majoritet om minst två tredjedelar, som har 
förebilder i riksdagsordningen och kommunalla
gen, icke kunde anses oskäligt, ansåg minorite
ten, att landstinget på denna punkt icke över
skridit sin behörighet. 

Då bifall som landstinget givit i stöd av 
44 § 1 mom. självstyrelselagen och 17 § nu 
föreslagen lag om inskränkning i rätten att för
värva och besitta fast egendom i landskapet 
Åland, i allra högsta grad beröi; självstyrelsens 
konstitution, erfordrar en uppföljning av lands
tingsordningens berörda bestämmelse om kva
lificerad majoritet ett uttryckligt stadgancfe där
om, att i landskapslag kan om ifrågavarande bi
fall bestämmas att förslag därom skall omfattas 
av en kvalificerad majoritet om minst två tred
jedelar för att bifallet skall anses vara givet. 
Likaså borde landstingets beslut om lagmotion 
till Riksdagen i sådant ärende omfattas med 
samma kvalificerade majoritet. 

2. Lag om inskränkning i rätten att förvärva 
och besitta fast egendom i landskapet Åland. 

1 §. Såsom framgår av den allmänna moti
veringen är syftemålet med nu föreliggande lag
förslag liksom med tidigare gällande inlösnings
lagar att statsrättsligt förverkliga 'nationalitets
garantierna i fråga om bibehållande av jordbe
sittningen i befolkningens egna händer. Då in
lösningsförfarandet nu föreslås bli ersatt med 



6 1973 rd. -Ålands landstings motion nr 1. 

ett tillståndsförfarande, varvid landskapsstyrel
sen såsom av 8 § framgår vid tillståndet skulle 
kunna fästa särskilda villkor, är det motiverat 
att i lagens första paragraf närmare stadga om 
lagens syftemål. 

2 §. Stadgandet i 1 mom. har givits samma 
lydelse som förslaget till 5 § 1 mom. självsty
relselagen, vilket stadgande redan närmare be
rörts. 

Med tanke på lagens sytteimål och då 
åilän:ds:ka bola,g såvitt möjJigt kke bo>tde hind
iras i sin no11mala rverlfosarmhet på grund av de 
nya skyddsbes.tämme1sema, borde särskilda 
sikä1l krävas för att i 1 mom. av.sett tillstånd 
skall !kunna förvägras bolag, andelsJ.ag, förening, 
anstalt, ·stifte11le dler saimfond sOlm dels under 
fotn 1år hattt laglig hemort inom :landsikapet och 
dels ha.r en styrelse vars alla medlemmar 1åitnju-
1ter åländslk hembygdSiräitt. 

I 3 mOlln. föreslås att lagens bes.tämmelser 
rörande fost .egendam äiven 1ska11 tilliimpas på 
oUJtbruten del av fastighet. Härigenom för
h1ndras kringgående av lagen på .så sätt M1t för
vänvad outbruten del icke lämnas 1thll Sityckning. 

3 §. I Jagen förutsatt tillstånd skulle icke 
erfondras, då staten, :landskapet eller kommun 
i landska.pet Åland fönvarvar ellm arrenderar 
fast egendom. För övriga offentligträttsliga 
samfunds fa&tigheus.förvä·nv 1slrnlle däremot till
ståu:i:d erf<Wdras. 

Enligt gällande lagstHitning v.m ban:kverk
saimhet är bankernas rätt aitit förvärva fastig
heter i betydande mån begränsad. Utan hinder 
av dessa hegirän:sande stadganden kan dodk: 
ba.ll!kerna temporätt förvärva egendom, som ut
gör pant eller säkeiihet för oguMen for:dran. 
För att icke ibanlkernas. ve11ksamhet ska11 för
svåras i landskapet genom den nu förslagna 
lagen, :skulle denna ej äga tilläm,pning på dylika 
temporätta fastighetsförvänv. 

Den nya lagen bör givewis icke få retroaktiv 
1ti1läi1n;pning på de fasdghetsförvärv eller de 
1nnehav aiv fastigheter som ti1lkorrn:mit före 
Ja.gens ikraftträdande. Likaså iskulile lagen i lik
het 1111ed inlösningslagen ej hehler äga t:iJlämp
ning 1på f asitigheter som efter Jagens 1kraftträ
dande genom ativ övergår 1till person som ej 
åtnjuter åländs.'k hem'bygdsrä,tt eller genom ex
pMpriation till sådan person eller till samman
slutning, stiftei1se eller samfund. 

4 §. Denna och följande pairagraf har rutar
betats med 10 § lagen om utlänniingans samt 
vissa 1sam1mansfotningars rätt aitt äga och be
sitta fast 1egendom och aktier i dess lydelse arv 

den 11 juli 1972 (544/72) såisom förnbilcl. 
Som fataljetid för ansökan i det fall handling 
upptäiHats, föreslåis tre månader, enäir en isådan 
tid på grllilld av .de lokala förhåJlandena kan 
anses ,tillfylJe&t. 

5 §. Stadgandet il1101tsvarar senare delen av 
ovan under 4 § nämnt stadgande i •rikets lag. 

6 §. Stadgandet har utarbetats i överens
stämmelse med 11 § lagen om utlänningaa-s 
samt vissa •saunmanslutningars 1rä.tt aitt äga och 
besitta fast egendom och aktier, 1 mom. i <less 
Jy:del.se av den 11 ,juli 1972. 

7 §. Laindstinget h~r ansett att den i 1riket 
stadgade itiden om fem år, under vii1ken lego
avtal är g11tigt och icke föran1edet åitgä,rd mot 
legotagare, som icke ansökt eller erhållit av
slag .på ansökan om ti1lstånd, medför att lagen 
ai1ltför enkelt kan kringgås. Til1stånd ~kulle 
därför fordras för varje legoaV1tal ooh påfölj
derna av att 1tHlstånd icke sökes eller fö.cvägras 
vara :meitsvaram:le dem, som gället 'Vid förvä1v 
av fast egendom. I stället för försäljning av 
egendomen skulle legoav,talet förklaras ogi1tigt 
och obehörig bes1ttare 'Vitäikas. 

8 §. På samma 1sätt som strutsrådet äger rätt 
a,bt föreskriva viHkor vid beviljande av .tiH
stå:nd i stöd ruv ;lagen om utlänningau:s samt 
vissa sammanslutningars rätt att äga och be
sitta fast egendom och aktier, skulle land:stkaps
styrelsen ges befogenhet aitt 'Vid t1ld.stånd fästa 
särs:ki}da :vi1lkor. Soim exempel på dylikt vi:ll
kor ikan nämnas, såv1tt sökanden är en duri
disk person, aitt alla stytelsemedlemrrnat eller 
minst en bestä1nd del av dem eller mins1t en 
bestämd del av ,sammanslutningens delägare 
el1er medJemmau: 1skarll åtnjuta åländsk hem
bygdsrätt vid äventyr att fastigheten eljest på 
sätt i 10 § stadgas kan säljas på offentlig auk
tion. 

Des.sa villkor skulle dodk vatta begränsade 
till .förhå!11anden som står i överensstämmelse 
med lagens i 1 § angivna syfitemål. Såda.i"1t :vill~ 
kor ~sku1le även 1kunna 1gälla användningen av 
berörda .område, under fömtsättning att -för
värvaren i 1tilJs.tå,ndsansökan fönbu1l'dit sig :tiU 
a,tt använda området utselutande för visst U!pp
givet ändamål. Av.s"ilkiten hänmed är att exem
pelvis kunna föthindra att någon is0.1n uppgivit 
rutt :han fÖl7\Tät'Vat ett område i. avsilkt att ut
nyittja det som fdti:ds- eller naiturvårdscimråde, 
sena1ie bö1.1jar exploaitera det för a:ndra ända
mål. 

9 §. Bestämme1serna om s.k. bu:lvanförhål
landen har givits samma utfotmning som 14 § 



1973 rd. -Ålands landstings motion nr 1. 7 

Jagen om utlänn1ngars samt vissa sammanslut
ningars rätt abt äga och besi.tta fast egendom 
och aktier. 

10 §. I 9 § ang1ven påföljd skulle dessutom 
kunna drabba 'tillsitåndshavare, som på grund 
av faga kraft vunnet domstolsutsilag :konstate
rats ha hmtit imOJt de virllkor landskapsstyrelsen 
i städ av 8 § upps.tällt. En dyhk fastsitäilelse
talan skulle anhängiggöras av allmän ,åklagare 
endast ifall .Iandskapsstyrdsen däroim gjort an
mälan. Lands'kapssty:rdsen skulle av 1särskilda 
skäl kunna avsl!å ifrån att göra en dyliik anmä
lan. 

11 §. Stadgandet matsvarar 14 § 4 mom. 
i lagen om utlänningats 5amt ·vissa samman
slutningars rätit a,tt äga och besitta fast egen
dom ocl1 aiktier. 

12-13 §§. Dessa stadganden motsvarar i 
huvudsak 1stadgandena i 15 och 18 §§ lagen om 
utläooiingars samt :Vissa sammanslutningars ·rätt 
att äga l{)ch hesitta fast egendom och aktier. 
För att ilands:..1-:aipsstyrelsen skall kunna handha 
övervakningen av lagen skulle häradsskrivaren 
i Ålands härad åläggas att till landskapsstyrel
sen öv;ersända av.sikri.6t av de journalutdrag, som 
berör i lagen avsedda fastig1hetsöverilåitelser. 

14 §. Övervakningen av lagens :tiMätmpning 
skulle jämväl handha5 av doma.re i landskapet. 
Denna övervakning skulle närmast ske i sam
band med 1skötseln av fagfarts- nch intecknings
iirenden. Sålunda skulle aiv lagfa11tssökande eHer 
den s-om saker inteckning for le:goav,tals be
stånd eller inregi1strer1ng av .tomu1egoavital er
fordras antingen ulil'edning oun att sökanden 
åtnjuter åländsk hembygdsrätt eller landskaps
styrelsens i 2 § avisedda 1tills.tånd. 

15 §. För att landskapsstyrelsen skall kunna 
över.va1l:a att i 1stöd av 8 § uppstäUda vil1kor 
ialkttages, ,skulle 1tiHståndshava<re åläggas att 
medverka 1tiJll att övervafon1ngen kan genom
föras. 

16 §. Enligt 40 § 1 mom. själv.styrelselagen 
kan hesvär över landsikapssity,relsens beslut och 
övriga ämbetsåtgärder anförrus såsoun är stadgat 
om anförande av besvär i motsvarande fall över 

länsstyrdsens beslut. Detta stadga•nde har 
emellentid tolkats så, att ändamålsenligheten av 
ett Jandskapsstyrelsebeslut ioke kan upptas till 
prövning i Högs.ta fötva1tningsdoms.tolen. På 
den grund bör besvärsrätt ej heller föreligga, 
när landskapsstyrelsens beslut avser förvertk
ligandet av nationaHtets:skyddsbestämmelserna 
i självstyrelselagen. För att osäkerhet icke skall 
uppstå wid tillämpning a:v nu föreliggande lag, 
föreslås ett ulltryokligt stadgande, enligt viliket 
besvär icke skulle få anföras över ändamålsen
ligheten av landskapsstyrelsens i stöd av lagen 
:meddelat beslut. Har landskaipsstyrelsen 'Vid 
fattande av beslut dock ibnllt1t mot Jagens stad
ganden skulle sålunda Högs1ta förvahn1ng;;dom
stolen ges befogenhet att rätta beslutet. 

17 §. Paragrafens 1 imoun. motsvaras av 7 § 
laigen om utövande av lösningsrä.ut vid över
låtelse av fastighet i landskaipet .&land. Be
;träffande 2 mom. hänvisas till motiveringen 
för rmotsva:rande ändring av själv!Sltyrelselagen. 

18 §. På överlåtelse av fast egendom Siom 
Skett innan Jagens ikraf tträ:dande bör iruös
ningsförfarandet enligt tidigare gällande lag, 
d.<V.s. inlösningslagen fonufarande iakttas. 

Enligt 3 § 3 punkten skulle Jeg-0aV1taJ, som 
ingåitts före Jagens i!kraftträdande, falla utan
för Jagens tillämpningsområde. I fall ett dylikt 
a,Vital förlänges eliter det lagen trätit i kraft, 
skulle dock den nya lagens stadganden komma 
aitt gälla :jämväl sagda avtal. 

3. Lag angående ändring av lagen om kom
munala arbetskollektivavtal. 

Beträffande förslaget till ändring av denna 
lag hänvisas tiH motiv;eringen för motsvarande 
ändring av :s:jälvstyrelselagen. 

Med hänvisning ti:ll vad 0ivan anfönts och 
med stöd av 15 § :självstyrelselagen för Åland 
får .&lands tlandsting vördsamt föreslå aH Re
geringen :måitte fördägga Riksdagen t111 anta
gande inedanSttående ilagförslag: 
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Lag 
angående ändriing av självstyrelselagen för Åland. 

I ,enlighet med Riksdagens beslut, tillk0ttnmet på sätt 67 § riksdagsordningen föreskriver, 
ändras med Alands landstings bifaLl 4 § 1 mom., 5 §, 7 § 1 mom. och 11 § 2 mom. 9 p. 
självstyrelselagen för Åland av den 28 december 1951 ( 670/51) samt fogas 1till 36 § nya 
2 oah 3 mom. ävensom till 44 § ett nytt 3 mom. såsom följer: 

4 §. 
Finsk medborgare, som åtnjuter åländsk 

hembygdsränt, äger rätt att utan sådan in
skränkning, som i 5 § sägs, förvärva eller be
si,tta fastighet, belägen inom landsikapet. 
Åländsk hembygdsrätt utgör förntsättning för 
kommunal rösträtt och rösträtt :vid val till 
landstinget. 

5 §. 
Per.son, som ej åitrrjuter åländsk hemby;gds

räut, samt :bolag, andehlag, förening, annan 
sammanslutning, anstalt, stifte1se eller sam
fund må icke utan landskapsstyrelsens för varje 
sär.skHt fall givna •tillstånd med äganderätt för
värva eller på grund av lego- eller annat aiv1tal 
bes1nta fast egendom i landskropet Åland. 

Utan hinder av s.tadgandet i 1 mom. må fast 
egendom genom aw eller expropriation förvär
vas av där nämnd person eller sammanslutning. 

Staten, landskapet och åländslk kommun :må 
förvärva och besLtta fas1t egendom utan hinder 
av :stadgandet i 1 mom. 

Närmare Sitadganden angående i denna pMa
graif aivsedda inskränkningar meddelas i särskild 
lag. 

7 §. 
Landstingets medlemmar väljes genom ome

deLbara, proportionella och hemliga val. Röst
rätten vid dessa val sbJl vara allmän och lika 
för män och kvinnor, vilka före valåireit fyllt 
18 år. 

11 §. 

Till rilkets lagstif.tningsbehörighet hänföres 
~ä:mväl stifrande av a11män lag eller utfärdande 
av föl'otdning, då ärendet rör: 

9) a~kohollagstiftningen; socialförsäkring; 
moderskapsunderstöd samt familje- ooh barn
bidrag; invaHdvård och invalidpenning; arbe-

tarskydd, ko11ektivavtal med i 36 § 2 oah 3 
mom. nämnda undantag samt medling i kollek
:tiva arbetstvister ävensom annan arbetslag
stiftning med i 13 § 1 mom. 6 punkten om
förmälda undantag; skifteslagstiftningen; fas
tighetsregister; tomtmätning i stad; 

36 §. 

Angående villkoxen i landsikapstjäns1temän
nens anställningsförhållande må bestämmas 
genom ·tjänstelk0Uektivav1tal på sätt därom stad
gas i landstkapslag. I Jandskapslag må be&täm
mas att en delegation i Jand.sitinget befu11mäk
itigas att genom landskapsstyrelsen följa med 
förhandHngama om sådant avital och till den 
del land.stingets godkännande är av nöden på 
ilandstingets vägnar godkänna 1w1talet. Delega-
1tionen må underställa sitt heslut i 1saken lands
tinget för fasitställelse. 

Angående villkoren i ik(Jmmunala 1tjäru.te
männens anställningsförhållande i landsikapet 
må hestämmas genom kommunala 1tjänstekol
tlektivavtal på sätt därom stadgas i landskaps
lag. Beror beloppet av landskapsbidrag enligt 
landskapslag av viHkoren i sådan persons a..11-

stäUningsförhåJ.lande, som är i tjänst hos den 
som beviljas bidraget, må åt i 2 mom. avsedd 
delegadon genom landskapslag uppdragas att 
genom ilandskapss.tyre1sen följa med förhand
lingarna om dessa villkor och på landstingets 
vägnar ,till nödiga delar godkänna dem såsom 
grund för bidraget. Delegationen må under
s tä:lla si•tt beslut i saken Jandstinget för fast
ställelse. 

44 §. 

I landstkapslag kan be&tiimm\ls att landstin
gets i 1 mom. avsedda bifall, så ock landstin
gets beslut om förslag tHl ändring, förklaring 
eller upphävande av ·eller avv~kelse från stad
gandena i denna lag skall vid ärendets behand
ling i landstinget omfautas av minst två .tredje-
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delar av de avgivna rö:>t&na. Landskapslag, 
där 1sådan bestämmelse införes, skall sitiftas i 
sagda ordning. 

Denna 1lag träder i kraft den 

Lag 
om inskränkn~ng 1 rätten att förvärva .och besitta fast egendom i landskapet Ålain.i:L 

I enlighet med Riksdagens beslut, 1tillkommet på sätt 67 § r1ksdagsordningen ffäeskt'frv'.'lr, 
stadgas med klands land&tings bifall som följer: 

1 §. 
För aitt förverikliga den å:ländska befoJ!k

ningens rätt till jordbesiittningen på Åland gäl
ler angåJende .förvärv och besittrung av fast 
egendom i landskapet i denna lag stadgade in
S!kränkningar. 

2 §. 
Pe1~son, :som .ej åtnljuter åländsk hen11bygds

rätt, samt bolag, andelslag, forening, annan 
sammanslutning, ansta1t, 1stiftebe eller sa:m
fond får icke utan fandskapsstyrelsens för varje 
särskiLt faH givna tiiHstånd med äganderätt för
vänva dler på grund av lego- eller annat avital 
besitta fast egendom i landsikaipet kland. 

Utan 1särs1kilda sikäl fär 1tills,tånd likväl icke 
fönvägra:s bolag, anddslag, ffäening, annan sam
manslutn:ing, ansta1t, 'Stiftelse eller samfund, 
SOl!l1 under fem åts tid haft laglig hemotit 1nom 
fandskapet och har en .s.tyll'dse, vai:s alla med
lemmar åtnjuter åländsk ihembygdsrätt. 

V ad i denna lag är stadgat Oi'D. fas.t egendom 
skall i .tillämpliga delar gälJa även outbruten 
del a:v fastighet. 

3 §. 
Utan hinder av stadgandena i denna lag får 

1 ) sta,ten, landskapet och åländis;k kommun 
förvärva eller besitta fast egend01m i Jandskapet 
Aland; 

2 ) ,bank på sävt därom är :särskilt stadgat 
.temporärt förvärva fast egendom, 'Som utgör 
pa111t eller 1sälterhet for ogulden fordran; samt 

3 ) envar äga och besitta den eirendom har 
före ikraftträdandet av denna lag l;gliO'en i sin 
.. 11 b . . 1 1 b 
~go e er es1tnnmg oeimmm1t, :såvit,t av 18 § 
10ke annat följer, eller därefter erhållit i arv 
eller genom expropriation. 

4 §. 
Tilhtånd, som avses i 2 § skaU sökas hos 

landskaps&tytdsen. Har överlikelsehandling el-

2 1200/73 

ler annat avtail redan uppräDtats, skaM :tillstånd 
sökas inom 1t11e månader från det handlingen 
undettedknades. Handlingen eller avskrift där
~ sikall bifogas ansökan. 

Lan<lslrnpsstyrdsen [rnn utan hinder aiv vad 
i 1 mo.m. angående .ti,d för ansökan om 1till
&tånd är stadga't behandla ;tillståndsansökan, 
som gjonts efter tidens utgång, oun på grund 
av ansökan särskilda slcäl dänti11 anses före
ligga. 

Innan la:ndSikaps&tyrelrsen tiil slutlig prövning 
upptar ansökan .om tillstånd skall utlåtande in
för·s:kaffas av den kommun i vilken faSttigheten 
är belägen. 

5 §. 
Har :til1stånd for förvä1'v av ,fast egendom 

icke sökts, skall landsikapsstyre1sen .. 'meddela 
den, som underlåtLt att inlämna. amokan, att 
egendomen inom sex :manader från. .· den dag 
meddelandet :bevisligen kommit hnn61rr1 till
handa 51.rn:ll överlåtas 1till inågon, som har rätt 
att förvärva densaimma, :vid äventyr att den el
jes1t försäljes på offentlig auktion. Samtidigt 
1skall ti1Lkännagivas, att tillsitå11ds~sökningen 
inom sagda tid ikan sändas till landsk::1,tyss.tyrel
sen, varvid de i 4 § 2 mo1m. avsedda sät'Skilda 
1skä.len även bör framläggas i wnsöknir,g;en. Ar 
.vede11börandes po.<>tadress icke · käli.d, · s~ndes 
meddelandet 1till ifrågavarande faSitighet. 

Har de föi;hållanden, .på grm1d av viUca ve
de11börandes .rä.tt rttt förvärva fast egendum är 
inskränkt, icke upphört, skall lands1kapss.tyrel
sen efter utgången av den i 1 mom. a.'1Psedda 
tiden om :sex månader förordna :Oim egendomens 
försäljning på offentlig au.fotion för ägarens 
räkning. 

6 §. 
Har land.S:kapss:tyrelsen avslagit ansökan om 

1t1lls:tånd rörande förvä1;v av fast e~endo.m och 
har egendomen icke inom s-ex månad,er difrefter 
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överlåt1ts •till någon som har rätt att äga sagda 
egendom, skall landskapsstyrelsen, om icke de 
förhållanden som inskränJcer vederbörandes 
rätt au äga fast egendom upphört, förordna om 
offentlig auktion med iakttagande i tillämpliga 
delar av vad i 5 § 2 mom. är stadgat. Till land
skapsstyrelsens beslut om att ansökan avslag1ts, 
vi1ket skall tillställas sökanden, skall fogas till
kännagivande om vad i detta moment till efter
rättelse ät stadgat. 

Den som överlåtit fast egendom är icke be
rättigad att klandra fånget på den grund att 
detta strider mot stadgandena i denna lag. 

7 §. 
Upplll.tes fast egendom enligt lego- eller an

nat avtal till- i 2 § avsedd person, samman
slutning, anstalt, stiftelse eller samfund och 
har tillstånd icke sökts såsom i 4 § stadgas, 
skall 'landskapsstyrelsen meddela legotagaren 
och legogivaren, att avtalet inom sex månader 
från den dag meddelandet bevisligen kommit 
honom tillhanda bör upphävas vid äventyr att 
avtalet förklaras ogiltigt och obehörig besirttare 
vräkes från egendomen. Samtidigt skall tilllcän
nagivas, att tilfotåndsansökningert inom sagda 
tid kan sändas till landskapsstyrelsen, varvid 
de i 4 § 2 mom. avsedda särskilda skälen även 
bör framläggas i ansökningen. Är vederböran
des postadress icke känd, sändes meddelandet 
till ifrågavarande fastighet. 

Har de förhållanden, på grund av villka ve
derbörandes rätt att besitta fast egendom är 
inskränkt, icke upphört, skall landskapsstyrel
sen efter utgången av den i 1 mom. nämnda ti
den om sex månader förordna, att avtalet är 
ogiltigt och vidtaga åtgärd för att obehörig be
sittare vräkes. 

Har landskapsstyrelsen avslagit ansökan om 
tillstånd att besitta fast egendom och har det 
avtal, på. vilket besittningen grundar sig, icke 
inom · sex månader därefter upphävts, skall 
landskapss·tyrelsen förfara som i 2 mom. stad
gas. 

8 §. 
Då i 2 § nämnt tillstånd meddelas, kan det 

beviljas på de villkor landskapsstyrelsen med 
avseende fäst vid lagens i 1 § nämnda syfte
mål prövar nödigt föreskriva. Härvid kan som 
villkor jämväl föreskrivas, att fastigheten icke 
utan 1andskapsstyrelsens medgivande får an
~ändas0 för annat än i tillståndsansökan angivet 
andamål. 

9 §. 
Har genom laga kraft vunnet domstolsutslag 

fastställts att någon som har fång på fast egen
dom är mellanhand för annan, vars rätt att äga 
egendomen är underkastad i denna lag stadgade 
inskränkningar, i det han huvudsakligen för 
dennes räkning uppträder såsom ägare ( bul
van), skall landskapsstyrelsen, därest egendo
men idke inom sex månader överlåtes till någon 
som är berättigad att äga densamma, förordna 
att den skall försäljas på offentlig auktion. Så~ 
dant förordnande gäller oaktat fastigheten har 
överlåtits till annan efter sagda tid. 

Har på i 1 mom. nämnt sätt fastställts, att 
någon på grund av lego- eller an.nat avtal så
som bulvan för annans räkning besitter fast 
egendom, skall landskapsstyrelsen omedelbart 
vidtaga åtgärder för vräkning av innehavaren. 

Talan angående fastställande av i 1 och 2 
mom. nämnda förhållanden skall av allmän 
åklagare väckas vid domstol på den ort, där 
egendomen är belägen. Domstol åligger att utan 
dröjsmål tillställa landskapsstyrelsen avskrift 
av sitt utslag. 

10 §. 
Vad i 9 § 1 mom. är stadgat skall jämväl 

äga ,tillämpning i det fall att genom laga kraft 
vunnet domstolsutslag fastställts att den, som 
erhållit i 2 § nämnt tillstånd att förvärva fast 
egendom, brutit mot i tillståndsbeslutet med 
stöd av 8 § uppställt villkor. 

Vad i 9 § 2 mom. är stadgat skall jämväl 
äga tillämpning i det fall att på ovan i 1 mom. 
nämnt sätt fastställts att den, som beviljats 
tillstånd att på grund av lego- eller annat av
tal besitta fast egendom, brutit mot i tillstånds
beslutet uppställt vHlkor. 

Talan angående fastställande av i 1 och 2 
mom. nämnda förhållanden skall av allmän 
åklagare på anmälan av landskapsstyrelsen väc
kas vid domstol på den ort där egendomen är 
belägen. Domstol åligger att utan dröjsmål till
ställa landskapsstyrelsen avskrift av sitt utslag. 

På särskilda skäl kan landskapsstyrelsen av
stå från i .3 mom. nämnd anmälan under för
utsättning att rättelse skett i fråga om villko
rets iakttagande. 

11 §. I 

Då i 9 och 10 §§ avsedd talan upptages till 
behandling vid domstol, skall därom göras an
teckning i protokollet över inteckningsärenden. 
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12 §. 
Beträffande auktion, som förrättas på grund 

av stadgandena i denna lag, skall med nedan 
i denna paragraf nämnda undantag i tillämpliga 
delar lända till efterrättelse vad om försäljning 
vid utmätning är stadgat. . 

Fast egendom må ieke försäljas till i 2 § 
nämnd person eller sammanslutning, såframt 
denna icke därförinnan erhållit rätt att äga: den
samma. Äger auktionsförrättare icke kännedom 
därom, huruvida den som vid auktionen gjort 
högsta anbudet är berättigad att äga fast egen
dom i landskapet, och har honom icke före 
auktionens avslutande företetts utredning där
om, skall har1 efter auktionens slut anskaffa 
sådan utredning på bekostnad av den, som 
gjort anbudet. Framgår härvid att denna icke 
har rätt att äga fast egendom, skall ny auktion 
förrättas, varvid i tillämpliga delar skall gälla 
vad i 5 kap. 45 § 2 mom. utsökningslagen är 
stadgat. Då auktionen förrättas med stöd av 
9 § har fastighetens ägare icke rätt att inropa 
densamma. 

I kungörelse och kallelsebrev, som utfärdas 
beträffande auktion på fast egendom, bör an
givas att auktionen förrättas på grund av denna 
lag och med i 2 mom. angiven begränsning. 

13 §. 
Polismyndighet och annan vederbörande 

myndighet åligger övervaka, att fast egendom 
icke förvärvas eller besktes i strid med be
stämmelserna i denföt lag eller i strid med vill
koren i landskapsstyrelsens tillståndsbeslut 
ävensom att sådana bulvanförhållanden som 
nämnes i 9 § icke förekommer och att stad
gandena i denna lag även i övrigt iakttages. 
. Häradsskrivaren i Alands härad åligger att 

ull landslrnpsstyrelsen översända avskrift av de 
journalu:tdrag rörande i denna lag avsedda fas
tighetsöverlåtelser vilka offentligt köovittne 
tillställt honom. " 

14 §. 
Den som i landskapet Aland söker lagfart 

e~let inteckning eller registrering till säker1'..et 
for legoavtals bestånd skall förutom i lag eller 

annorstädes föreskriven utredning förete an
tingen utredning därom att han innehar 
åländsk hembygdsrätt eller att sokanden med
delats i 2 § avsett tillstånd. 

15 §. 
Den som beviljats i 2 § avsett tillstånd är 

skyldig att vid granskning, som verkställes på 
förordnande av landskapsstyrelsen, visa att i 
stöd av 8 § föteskrivet villkor iakttagits. 

16 §. 
Över ändamålsenligheten av landskapsstyrel

sens i stöd av denna lag fattade beslut får be
svär icke anföras. 

17 §. 
Denna lag får icke ändras, förklaras eller 

upphävas, ej heller avvikelse från den göras an
norledes än med Alands landstings bifall och 
i den ordning, som om grundlag är stadgat. 

I landskapslag kan bestämmas att landstin
gets i 1 mom. avsedda bifall så ock landstin
gets beslut om förslag ·till ändring, förklaring 
eller upphävande av eller avvikelse från stad
gandena i denna lag skall vid ärendets behand
ling i landstinget omfattas med minst två tred
jedelar av de avgivna rösterna. Landskapslag, 
där sådan bestämmelse införes, skall stiftas i 
sagda ordning. 

18 §. 
Denna lag träder i kraf.t den 

och genom densamma upphäves lagen den 
28 december 1951 om utövande av lösnings
rätt vid överlåtelse av fastighet i landskapet 
Åland ( 671/51). 

På överlåtelse av fastighet i landskapet 
Åland, som skett innan denna lag trätt i ktaft, 
skall likväl stadgandena i lagen om utövande av 
lösningsrätt vid överlåtelse av fast egendom i 
landskapet Åland även därefter äga tillämp
ning. 

Vid förlängning av giltighetstiden för lego
avtal, som ingåtts före denna lags ikraftträ
dande, skall stadgandena i denna lag äga till
lämpning. 
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Lag 
angående ändring av lagen om kommunala arbetskollektivavtal. 

I enlighet med Riksdagens beslut, tillkommet på sätt 67 § riksdagsordningen föreskriver, 
fogas tiII 1 § lagen den 6 november 1970 om kommunala arbetskollektivavtal (FFS 670/70) 
ett nytt 3 mom. som följer: 

1 §. 

Vad i denna lag är stadgat om kommunala 
avtalsdelegationen skall i landskapet Åland äga 

tiilämpning på det organ som enligt vad därom 
i landskapslagstiftningen är stadgat äger före
träda kommunerna vid ingående av kommu
nala tjänstekollektivavtal i landskapet. 

Helsingfors, den 

Mariehamn, den 12 november 1973. 

Nils Dahlman 

vicetalman 

På landstingets vägnar: 

Folke· Woivalin 

talman 

Olof Jans son 

vicetalman 


