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!Q..JS12. N: o 88/344 Oik.m. 1938 

T i 1 1 S t a t s r å d e t. 

från kommitten för granskning av själv~ 

styrelselagstiftningen för Åland. 

Den 22 september 1938 beslöt Statsråde t uppdraga å t en kommitte att 

undersöka, huruvida anledning förelåge att f örtydliga lagen den 6 maj 1920 

angående självstyrelse för Åland och andra författningar rörande sagda 

sj ä lvstyrelse, samt att, dä r en sådan r evision skulle visa sig var a av be

buvet påkallad, uppgöra förslag till de ändringar i giillande lagstiftning 1 

vartill den verkstä llda undersökningen kunde föranleda ; och ha r Statsrå

det till ordförande i kommitten utsett undert ecknad Castren och till l e

damöter i densamma undertecknade von Hellens och Nordling . 

Kornmitten har till sin sekreterare kallat äldre l edamoten av l agber ed·

ningen, lagmannen J ohn Uggla samt vid fullgöra ndet av sitt uppdrag såsom 

sakkunniga anlitat statsarkeol ogen, d:r C.A. Nordman, medicinalrådet, d:r 

I-Ie rman Lavonius och t. f. skolrådet, vic ehäradshövdingen Geir Lindblacl. 

Sedan kommittens arbete nunera slutförts f å r k ommitten hä r med vörds2..rn

mast till Statsrådet överlämna av motiv å tföljda förslag till : 

1) lag angående ändring av lagen om självstyrelse för Åland, samt 

2) förordning om ändring av förordningen angående bringande i verk~ 

ställighet av lagen om självstyrelse f ör landskapet Åland . 

Inom kommitt en vid ä r endets behandling yppad meningsskiljaktighet fram

{!,år av undert ecknad Nordlings till betänkandet fogade särskilda yttrande. 

Helsingf ors den 20 februari 1939. 

U.J. Castren 

Albert von Hellens Leonard Nordling 

John Uggla 

J 
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F Ö R F A T T N I N G S F Ö R S L A G. 

L A G ----------
angående ändring av lagen__9m självstyrelse för Åland. 

Given i Helsingfors den •••••.•• 19 

I enlighet med Riksdagens beslut, tillkommet i den ordning 67 § i riks

dagsordningen föreskriver samt med Ålands landstings bifall, ändras här

med 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 32, 33 och 35 §§ 
samt överskriften V i lagen om sjiilvstyrelse för Åland. av den 6 maj 1920 

och införes i sagda lag fem nya paragrafer 27, 28, 29, 30 och 31 §§, med 
härav pikallad förskjutning av paragrafföljden och överskrifterna VI~IX, 

allt på sätt här nedan följer~ 
4 § .. 

Regeringen företrädes i landskapet Aland av landshövdingen, som utnäm~ 

nes av republikens 1iresident. Länsstyr.§..1,83~ omhänderhar ( utesl.) jämte 

statens centrala myndigheter, såsomdär om särskilt stad~as, de till repub
likens allmänna förvaltning hörande åligganden inom landskapet Åland. 

6 §. 
Landstinget saJJTmankommer årligen till lagtima möte. Landshövdingen el~ 

ler annan person, som reRublik<?_ns president d~rti~J. förordnaE.,,_ sammankal
lar landstinget till urtima möte samt äger, med begivande av republikens 

pre;.~ient, upplösa landstinget och förordna om verkställande av nya val. 

9 §. 
Republikens lagstiftande organ tillkommer uteslutande rätt till lag

stiftning i ärenden angående stiftande, ändring, förklaring eller upphä

vande av grundlag ävensom till avgöranden i angelägenheter, om vilka be

slut enligt regeringsformen icke kan fattas annat än med riksdagens sam

tycke. 
Lag samma vare om antagande av allmän lag eller utfärdande av förord= 

ning, då ärendet rör~ 

1) närmare bestämmelser angående medborgares i Finland rätt att vistas 

i eget land, att här fritt välja boninr;sort och att färdas från en ort 

till en annan; den i regeringsformens 8, 9 och 83 §§ förutsatta lagstift

ning; yttrande-, församlings- och föreningsfrihetens utövning; förutsätt

:ringarna för och verkställande av husrannsakan; undantag från okränkbarhe

ten av brev-, telegraf- och telefonhemligheten; krigstillstånd; sådana 

inskränkningar i finska medborgares allmänna rättigheter, som (~t~?l.)med 
avseende å personer i krigstjänst (utesl.)äro nödvändiga; livsmedels- och 

J?l'd?:i;'_eglering_ under sådana undantag_sfiirhållanden, som :(:~:_§nkallats 0.Y_ kri_§_:: 
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~; rätt till expropriation av egendom, med undantag av lafstiftning rö

rande expropriation för landskapet Ålands behov mot full ersättning; 

2) flaggan och republikens vapen _eamt SLE?ssas anv8.ndning; instiftande 

och förlänande av tltlar, värdigheter och ord.n_ar ävensom andra utmärkelse

tecken för allmän mJ:dborgerlig verksamhet EU_ler förtjänstfull handling; 

3) republikens förhållande till utländska makter; medborga:r:Bs i annat 

land antagande till medborgare i Finlanc1 samt förlust av o~h befrielse 

från finskt medbort:J.arskaJ2.;pass, inflyttning till landet, utlänningars 

övervakande samt (11t~§}_:.) utlämnande av förbrytare; 
4) försvarsväsendet; 
5) skatter och avgifter, vilka skola i republiken allmänneligen utgöras, 

med de i 21 § nämnda undantag; 

6) den a=!].männa läro-pljkten, dess genomfjrande och övervakningen av 

dess fullJ:iörande samt grJ!-Ad§~t_0dgandena rörande folkskolornas organisation 

Q.91l.__kollll!lunernas skyldigheter beträff1!:!1de folkskolväsendet; besiämmelser 

angående de fordr._ingar lärQJ_nrättni!!.g bör motsvara för att Ei&a dimissions

rätt till statens un~versitet Sa@y de kunskapsmått, som erfordras för vin

B.§:Pde av viss, av s~ten erkänd kompetens, ävensom i övrigt de grundläggan

de bestäID!J1~lser 2 so@ åsyfta att giva säkerhet f..Q.::i;:__att undervisnings-y:§;_~n

det moj;svar~r de k~qv staten i sitt_ ~G.Q.t intres_§_e .finner nödigt upEst8:11~ 
så ock tillsynen över dessa bestämmelsers efterlevnad; 

7) grunderna för kommunal rösträtt, varmed avses grundbestärnmelser rö

J_jal}_deT_J?.llmän ogh_J.ika rösträtt för finsk medborgare, såvä'. man som kvin

na2 vilka uppnått l_§P:~adgad ålder, omedelbara, pro~ortionella och heml.if.:;a 

yal_ävenso~y.ndantag från valrätten; börande i nu omfö:gg_ält avseende lik

yäl beaktas, vad i lag ~r_Jljirskilt st0dgat angående förutsättI!i_ngarna fQ_r 

e.E!1ållande av kommuD_Q;_l rQ.§_t_rätt vid inflyttning till landskapet; 

§.2 familje-, förmynderskaps-, arvs- och testamentsrätt; up_:g_hovsmanna-, 

uppfinnar- och, patenträtt sapt rätt till släktnamn; bolags- och aktierEi_!.1, 

12J:§äkrings~vtalet. illojal konkurrens, handelsag___entur och 9v~iga till 

~~-allmE.Lllila privaträtten hörande delar av h~delsrätten; växel- och,,QfD-9.!f
rätt; handelsregister, firma och prokura, va:f'._um~rke 2 urs~rungsbeteckni~g~ 
u-pplc.g_s- och warrantrörelse; privat sjörätt; vatten:r.:._ätt; 

2) allcohol,.l_agsti:ftningen; folkpensionering och moderskapsunder,J?_töQJ. 
arbetarförsäkrin_g, arbetsa'[!._al 1 arbetsförmedling, __ a:i;:,beJsreglemente, läro

avtal= ocl_?. övf1.4 till ar~skyddet i vic1sträckt me:g.inr; hörande _J.agstift

ning;_J?kifte~väsendet; inlösen av legoområden och kolonisationsväsen<!_e~L 

med iakttagande av vad om nyttjanderät..1._en till statens jordegendomar och 

r3.,t~ att inneh~va fastighet i landskapet ÅlanQ_ä~ särskilt stadgat; 
j 0 2 bok- 02h __§j::0'1tr_yckeri_±_öi;_else, spridning av tryck.:_fil_trift och utgi van-
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de av periodiska tryckskrifter; bank-, s12arbanks-_,_ pant låne- och försäk~· 

ringsrörelse samt valutahandel; gruvor och mineralfy~digheter; margarin

tillverkningar; svagare m§J_,.idryclg;_r, för såvitt angår tillsynen över alko
holgränsens .J._akttagande; skjutvapen oc_h___Q.xplosiva ämnen, till den del re

,publikens säkerhet härav b~röres; mäklar-, skeppsklarerar- och auktions·
förrättaryrket; stämpling underkastade arbeten av äilJ-,.0_metaller och andra 

till verk:::~- rar, ävensom grundbestämmelserna angående utövning av andra 

näringar och yrken, varmed avses såväl grundsatse.!'.!.la angåellQ_e näringsfri~ 

hete~, öppen n~r_jng 02h näring till självfi5rsörjning. anmälni_np;splikt vid 

näringsutövning, villkoren för. utlännings näringsrätt s~mt uppdelningen~i 

fria och regle~lLterade näringar.Lsom ock de SJ2.eciella grundförutsätt

ningarna för utövning av vi?st reglementer0t näringsfång; 

11) här ovan ickE;_särskilt nämnd allmän eller speciell privaträtt, med 

undantag av~ jordlegorätten, fiskerilagstiftningen samt lagstiftningen om 

idk@dEL_av jordbruk, boska-psskötsel, skogs_Qpuk sal'flt jcr dbrukets övriga bi

närinsar, bet§.._och_ll.ärav..12._åkallad stängsels]fyldighet, jakt och växtsk__ydd; 

börande_dock de i rikets lagsti_0ni ng upptagna_ g_rundsatserna rörande sam

b~det m~llan_j_ordäga12Q_§l'._~ten samt fisk~- oc~ jakträtten äga motsv~ande 

.:t.illän pning; 
J._2) fornl!!_innesvå.:.,r_den, ~ock ·en~~st såvitt angå:t gru~dsatsen_~ 1an4~ts 

fasta forn,;Lämningar äro ställda under lager~ hägn, straffrättslig_t skydd 

åt_forniämni~g och fornföremål, _a~keologiska kommissionens behö.f~E;_:t_2tt 
företräda ?tatens intressen i fråga om det tili for~forskningen i_:repub

lik~.EJl övriga delar 0npassade, enhetJiga och planmässiga ordn~~et av de 
§;.~eologiska 1lnde:J:'sökningarna _på Åland_ samt ve:r;:1=s~äl.~andet _c:;._v utgriivnings

arbeten i sådant syfte och handhavandet av den allmänn~ vården av land~k'l= 

pets fornm~nnen överhuvud, statens rätt ~tt inlösa sådan~~nd..J.. som 

icke av l_§;ndskapet förv~rv~, s~tJL~s~ rät~ t!-11 övertagande av lan?-ska
pet tillhöriga fornföremål, som ur vetenskaplig synpunkt anses vara oum-
~- - " - '""""-=-'==- ..... =-=--m"" • , - • -== . ~~ 

bärliga f~r statens samlingar, äv~nsom de_ stadgand~n, som avse .. ingrepp i 

enskild ä~derätt samt ~kifte av jord, därå fast fornlämning finne§J_ 

12.) strafflag; rättegångs-, konkurs- och utsökningsväsendet; skilje~an
naförfarandet; verkställighet av domar och straff; bE~andling av lösdri~ 

vare och alkoholister; allmän benådning; 

112. landets allmänna statisiik; mantals- och övriga allmänna befolknings
längder; emigration; 

15) clet å statsmyndighet ankommr-inde allmänna övervakandet av hälso- 2,9.h 
sjukvården; bekämpandet av epidemier och andra smittsamma sjukdomar~ 
människor och djur; behörigbe t att utöva läkarkallet,,.. tandläkaryrket 09]l 

annan verksamhet inom hälso- och sjukvårdens samt ~}oteks- _9Ch ·veterinär-
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väsend,ets områden. så ock å_dessa områden verksamma personers utbildning 
§._amt deras .allmänna rättig~eter g_~h skyldigheter; sinnessjuklagstiftnin&.z_ 
,&-1Y;itt .angår dyn del av lagstiftnipgen, som innefattar trygghet för den 

personliga okränkbarheten och oantastligheten, äger samband med str~!:: 
proc<,3ssen tl.ler straffve:rkställigheten eller avser det allmänna öv..§..rvakan
d§t av sinne,s~jukvården; det legaia t-i_ånget fö:r_kommunern~eträff~nde 
läkar.;.;, :.:.:p::;nmo:r.§.ke- o.ch sjukvårdens upprät.ihållanQ.§3; :rättsmed,tcinska ob
.Q..u1ctione,r S9Jll.i; t jä:q_s:teläkarnas st8:_,ti?,medicinska uppgifter och de:ri_å stat~
mynd:jgp.et ankommande befoge:gJ:1~ten i fråga om regl~:ri]l,&_av deras t_iänst~ 
görin,_ggiområden; Clll9teks- ooh_apQj;eksvarulagstiftning; köttkontroll; för

bud mot inföt§el av djur och di!d:_rprodukte:f:j_ 
16) statens ämbetsverk~ och allmänna inrättningars organisation och 

verksamhet; statens anläggningar på Åland; ordningen för anställande i 
samt kompetensvillkoren för befordran till statstjänst ävensom statstjänst:e

männens rättigheter och skyldigheter; 
.11l lots- och fyrväsendet sant annan offentlig sjörätt; lufttrafiken; 

järnvägsväsendet; tullar och tullväsendet samt tullens och handelns en
hetliga ordnande; varuutbytets frihet; fö~malnings- och inblandningstvång 
till befrämjande av den inhemska sädens avsättning; penningväsendet samt 
sedelutgivningsrätten; mått, mål och vikt; post-, telegraf-, telefon- och 

radiovR~endet; vården om statsverkets egendom; 
1§l område, som är reglerat genom internationella fördrag, samt 
19) område, vilket härintills icke av lagstiftn:bgen förutsatts. 

1Q(11)§. 
Innan förordningar av republikens president eller statsrådet med ut

övning av den i 28 § regeringsformen dem förbehållna rätt utfärdas för 
landskapet Åland i ärenden, som jämlikt 11 § äro hänförda till landskapets 
lagstiftningsbehörig}?&t, skall landskapsnämnden beredas tillfälle att i 
ärendet avgiva utlåtande. 

11 (10, 12 §§) §. 
Landstinget äger i den ordning denna lag stadgar utöva lagstiftnings--.= 

rätt i sådana landskapet rörande angelägenheter, som icke enligt_vad i 9 
§ sägs blivit såsom riksla_g_stiftning rernbliken fö~hållna. 

Landstingets lagstiftande verksamhet utövas, förutom i beskattnings~ 

§l:'enden, som i 21 § omförmälas, genom antagande av landskapsl~ar för 
landskpet Åland. Landskapslag kan antingen in_!!.efatta en självständig lag
stiftningsalct eller ock avse antagand~av republikens mgtsvarande la__g el
}er förordning_att såsom sådan eller med vissa efter förhållandena avp913sa
de ändringar eller tillägg tillämpas i landskapet. 

12 §. 
( 1 mom. utesl.) 
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Landstingets beslut om antagande av landskapslag insändas till rege

ringen fil.·r länsstyrelsen. 

Därest republikens president, efter att hava infordrat högsta domsto

lens utlåtana.e, finner att en av landstinget antagen lag berör de i 9 § 

omförmälda, reQ_ubliken förbehållna lagstiftningsområdelh_ eller anser lagen 

vara stridande mot republikens allmänna intresse, äger han rätt att, inom 

tre månac.ler från det underrättelse om lagens antagande delgivits honom, 

förordna att sagda lag skall förfalla. Har republikens president redan 

därförinnan med avseende å en landskapslag tillkännagivit, att han icke 

kommer att begagna sig av ovanangivna befogenhet, träder landskapsla.gen i 

kraft. 

Har i landskapslag för vinnande av enhJ::..1J-ighet oQ._h överskådlighet upp

tagits enstaka bestämm___§J..ser_§,_y riksl?;g_sti::f:Yningsnatur, vilka i sak=~I-2 

överensstämm0nde !!:!_ed mot~var~nde stadganden i republikens lag, skall det_.

ta icke utgöra hinder för landska-Q_§Jagens _ ik_E.aftträdande. Dylika landskcw_p· 

lagar av blandad natur medföra icke. föränc1ring av ~dskS!:FslagstiftnL ngens 

giltighetsområde i förhållande till rikslagstiftningen. 

13 §. 
Landstinget äger rätt att väcka motion rörande åstadkomman~e av sådan 

enbart ..för land:?kapet __g_älJ-@de lagsti~, som hänför sig till de i 9 § 

2 mol!!_. omförmälda, republik~~ förJ?yJiållna lagstiftni~gsområde12-..i_ att genom 

regeringens försorg riksdagen föreläggas. 

17 § 0 

Under republikens allmänna förvaltning kvarstå~ 

1) handhavandet av utrikesärendena; 

2) justitieförvaltningen; 

3) förvaltningen av militära angelägenheter; 

4) förvaltningen i fråga om statens säkerhet; 

5) scatens finansförvaltning; 

6) förval~~in__R?verksamheten inom den del____av hälso~ oc]l_sjukvårdens lag= 

st;!jtningsområde. som eniigt 9 § 2 mom. 15 punlf_ten__Q;r re:R.µbliken förbehål.
len.t för såvitt sagda f~ icke enligt allmän lag eller förordning 
ankommer å kommunerna; börande härvid iakttagas~ 

att fastställan~e av reglemente och tnstruk~~ner för sjukvårds= och 

förlossningsanstalter 2 som upprätthållas av landska~et_,_ kommun eller ko@=_ 

r!!JQJ.al sarnmanslµtning, samt utnäilll?:.ing av ansvarig lä]f§,re vid sådan anstalt 

2j r~å . ._ske innar); __ _l.nedicinalstyrelsens yttrande i ärendet inhämtat~ 

att besättande av c1istriksläkartjänst ankommer å_landsk.§:_psnämnde11 i 

samråd med meqjcinal§_t_yrelsen och 0tt utnämning av stads- och kommunal

läkare tillkoml!ler landskansnämnden efter det _,yal ägt rum samt medicinal

_?_j;yrelsen p:rövat och ·yavgjort .Jrågan. om den valdes behörighet och ;L~lig-
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het för tj~nsten. ävensom att medgivande av tillstånd till inrättande av 

privata s ju~ård.Q- Q_Qh förlossningsanstal ter i lands~et och godkäpnan_Q__~ ., 

av deras fö~eståndare tillko_!!l!Tle_!'.Jandskap~ sa1r:1råd med~icip.al: 

~ty~elsen.0ö ite det sjukvå~den även i dessa anstalter underligger medi= 

.tlnalstv~tlsens _tillsyn och kontroll; 

7) ?-e gr~na:i; av st~.lJ?rya}-~tningen. som omförmälas under 9 ~19m! 1,J 

punkten; inr8:tt}.nde 2= utvidgand~ L upprensni!}B 9 ut-pric1'2hh_I1g oc!J._j?_?~lan~ 

de ~a~_l_n1fc~n farled samt annan såc1an_ med säkerhets2nstal!_er för s_j~>f~tQ.p.s 

betryggande :f:örscc1d sjötrafik~_,_ som underligger sj_öfartsstyrelsens_ ö~ 

vakntnfiL inriittan(Le i utyi.dgande 22.P- föf._d_il.'.lJ)~Il_<le av 0ndr~gr ._ smär~~~-=

kost.2,E avs(3_d<la _y___attenv8:&'1E.LE~= såvitt ~amm0s3no:i;:_dnande _j)~alla::f. a'T 

yattenrät!.§J.agstiftn~ngen fö~anledd åtgärd; förvaltningen av statens kom= 

munikationer samt den förvaltning, som hänför sig till övriga kommunika~ 

tionernBd avseende å transitotrafiken och samtrafiken mellan landskapet 

Åland och fastlandet 1 ~m 

8) de administrativa uppgifter, vilka i övrigt föranledas av i 9 § 

nämnda ärenden, som fö:t)?ehållits repu12l_ikens lagstiftnLngsbehörighet. 

I övriga delar handhaves förvaltningen av självstyrelsemyndigheterna, 

såvitt den icke enligt lag eller författningar ankJnmer å republikens pre

sident eller statsrådet. 
20 §. 

Förvaltningsrättsliga besvärsmål avgöras av lä~txrels~ 

V. Landskapets hushållning och Ålan dsc1elegationens up.P_giftey-!. 

21 §. 
Landskapet Åland har rätt att för sina behov anv~nda inkomsterna från 

_(utesl.)näringsskatter och nöjesskatter, och äger landstinget besluta om 

dessa skatter. Likaledes äger landstinget (utesl.)för landskapets behov 

påbjuda en tilläggsskatt att (utesl.) påföras och uppbäras i sambanc1 med 

sta~ens allmänna inkomstskatt, liksom ock att påläggc:" tillfällig extra be

skattn.ing, ävensom bestälmna de avgifter, vilka skola erläggas för lancl..

ska1rnförval tningen underlydande myndigheters t jänsteförrättni~ ar och ex

pecb.tioner så ock för anli tanc1e av landskapets inrättningar. Tilläggsskat

}.§Jl= och_ den_ 12J-.1Jfälliga extra beskattningen skola_ utgå enligt de grunder • 

.§.Olll för~si.ate_g12__~l:;Lmän~a inkomstbeskattning äro fastställda. 

De besl'!:'.!;,~...L..~2..m i 1 mom_. nämnes, träda i kraft utan sådan delgivning 9 

som i 12 .l..P@judes 9~ men böra r_riec1delas landshövdingen till kännedom. 

J.i.andsl_capet .i°~land ti:;Llk9nnner_Ei.tt ath ut~ de i 1 mom. nämnda in

komster 9 fö~kulturella och andra landskapets allmänna viil be:friim;iande 

ändamål använda det årliga ansl~g 9 som en:;Ligt särskild lag 8-.,kall till 

l~~dskapet ur statsmedel utgivas såsom vederlag för frångångna grundskatte 

medel. 
~~~-=-..,_.._,_..,. 
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25 §. 
Kostnaderna för den förvaltning, som enligt 17 § fortfarande handhaves 

av statens myndigheter, liksom ock c1e utgifter, vilka härflyta av rätts

vården, bestridas ur statens medel. övriga utgifter för landskapets behov 

bestridas av landskapet självt, med rätt likväl för landska1:iet att j~mlik~ 

de i 27_j stadgade g:i;'unc:L2r få utgiftel1}-_?, för s ;iäl vförval tnirg ens o:i;:_dinarie 

behov ut;iämnade gep.om statsbidrag. 

Lal)J1skapets årliga inkomst- och utgiftsstat fastställes av lard stiriget. 

Angåell.9-e sätte,t 1ör årssi§:.~ens upp,görande saI[t för _fattanc1§_ av beslu_i_ om 

~dringa:i;:_ i och tillägg till fasts...:_tjilld års stat st~p.;8:.§..._ genom landskaps-:, 

]-_fil"~ 

Särskild årsstat skall av landstinget fastställas för 'de i 21 § 3 mom. 

~la ve_9&rl~wme_.s1len samt lard skapets övriga enskilda inkomster och ut

gifi~I_:.. 

26 §. 
Den skattefinansiella utjämningen mellan republiken och landskapet Å

~~rkst_fil?S av ett s.~ki.J-L9].'JI_allt.. Ålandsdelegationen, dels. genom 

o~dinarie bidragsreglering dels genom bev~ljande av extrao~dinarie bidrag 

enligt de i. 27 §_ ccl~.J:S _§§ stadgade gruncler. 

1'1.;Landsde~atio~ består av tvenne ledamöter, utsedda av statsrådet, 

sarut tvenne, utsedda av landstinget. Ordförande i delegationen är lands

hövdingen. Av statsrådet utses dessutom en och av landstinget likaledes en 

ledamotssuppleanj_. :Qelegationen är bQ§lutför_J= då orclförand?]l och S9-ffitll.g_a 

leda-:fill?ter eller m:1.-pple~l}_ter för dem äro n0-rvaranc1e, 

;Q1LJ-andshövc1-ingeämbetet tir vakant eller land?hövdingen av s ;iukdom eller 

~at förfall är lagligen b:illdra"~ att bivista delegationens. sammanträden, 

~ndhayes ordförandeskapet av landssekr~teraren. 

UpJ2S1r~5et att va~led0mot eller le(lamotssuppleant __i, delegatio!l.eri kan 

av _J3t~tsrådet eller landstinget återkallas 2 när skäl därtill anses före~ 

27 (26) §. 

Ordinarie bid~agsreglering verkställes i efterhand för en tid av tre 

1dl1ansår i sänder. Till grund för qeräkningen av det landskapet tillkol!!.= 

!Ilanrde_bidra.get ur sta.tsmedel skall lägr:i;as landskapets utgifter unc1er tre

årsperioc1~n för s ;iälvförval tnj.ngens ordinarie behov mod _avdrag av la.ndsY"'.

]?_2t unc1er_samm2 tid tillfallna inkomster! 

Vid s·~a.tspicl.ragets beräkna.ncle skc:ll iakttagas~ 

att såsom ordinarie utgifter må 8:_Il.ses enCl§st i årsst~en upptagna .§12::: 

12..,lagsbolopp för beh O.,Y.L vilkas tillgodoseende enligt de i denna lag fa.st

st}illc1a behörighetsf~ränserna ankommer å landskapet och vilka icke äro att 

hänföra. till de i 28 § angivna extraordj_narie utgifterna; 
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A:i'.":t.Jrnstn§2:Q_~}'n~=-:@L_,l?_;j äl IC,_fjsval tningeE;LQI~dina_:r:'ie behov slC2.l§: goJ}om 

,st~.::.,.t1?bLC:t'~'2-F._,ll.!El1J!ms _i den u-tE]tfli9JfP-LW~.2~Yil1'.i_m~Yt,sv::id'f11S1}l f:i~g@~_övrtg~ 
c1 e ~Clr _ a ~-2:2)~0;.}J J,_iken t j_JJ_goc1 os e Le l]~r=-E.IJ-il,.,§.~EJ t ö_~1§:_§..z~ d o ek rge c1 _be 8::\f ~Q:,nc19~~:'.'. 
vi:iJ_ av råc1a:nc1c pr-:_sli:?Ji;en -på Aland som även att utr·:'._ -,~tern2, utgli,tt mec1 i a1<:t~ 
~-'""--==-""'.----~ =- -~"--· --==-~="'"-~ "'--"='"'"•'-'""'-=--=><=->~=~--=..,,.,~-""'--~~---~==--=-~·---· -"""'-""~~-=....,,_·"""'-~'--==-=~~~-=--=-~-~-0:..-, . .....,. __ ..,,, 

tae;anc1e air nödip; sparsamJ.11.et ~ 
<==.~"-=--==--~~ ..... =,"-.=.-o=~----=-- - ---. .,,_= .... ~.;... .. 

atJ~ _J__~c\~=!}fE;J2~,:t~§~1~s icke_inå genom _bj"<i:i;'cl;f;sr_~p~lt_"_r.~~~3en_j:C()ffll12§l 5= ~f1:t: 

n~utanc1e av aEc1rc:' eller 1,Jro·oortionsvis större förmåner iin c1em. som pc\ :s10t-
~ll-=.nr-~==--=---=·-~-:.-~..o:-ct"--~·~-"'.oo-= -""""""'~"''"~~--=-~~--k~~~-=---=----~~=,=--=-~~.=..=""'~~="'- =-----·--,--_...,,_ __ =----=-:::~-=-~-=-=>-- ~=--~~ .... ~ 

!3Y~.E.,c:tn9,_c omJ~g11 .i22f.~:tSL 9_~y~ri,c__~_~J~r~_ av_ re-q:l21Jkcn}-, -~_:=1oc;]s_~-~~Q._9= (?,j:_t~~},_s-~12q~ 

Tl~~~.9;YJ§.lsJ).ö;C;J::,.~1~gc;.~_::i~J},, _ _}~.s;,folkn:i_.ngens_~§32,ffl:k;i12:~:Le_y~}.0~~.§Q~j;tniS?~~~~1rt 

härav -påkallc:rle a:iisls,gsbehov ~ämväl böra vic1 statsbj_c1rap;ets fastställande 
~---=-.,"-•""---:>C~-0-0""-""=-~-r-~.=i--=-~-.=~-"=·=--'-...__-_,. =""~-""=-"-="'~-....,....--=-~--=-;)==----~=--~-=*="'~=--=-=~--=·=~..,...=--~~ ~--=-="""'----o-"=-----===-=-.=:·--,..=:oo,_--===-~-~ 

d~l~LS'2iJo~2.!l!L..Y21:"__:\f_sll9l1];.<2:C. s_t~i:?2;'1_L=OJ:»g~~1_n~ f:.,.12,_;t:~ s~ci,t~o fj._J}~nsi~])-;~--ut jlirrini1igen.,,.; 

!2-J}.~,9-_en~ . .Sl2.L. c1S:'.'.3~'2,?L}~ostr~0.sl_eJ:,_ l1qJ]Jö.Ia sj_g :!;ill ci.§.~Ll~nclstinJ;iLt _ ~j:~1da 

1_ec1"-~11ö_"t;e:r;11._~L8:':C.. .. '.1e=1::~g§~t_:io_11._e;1~-~~E1JEE.§2L daj;:emg_!~fl-Ba kostnader för d~ega,:: 

lli1l e n_~E.§ ~ tI! c10s~=22--L~ :t ~!.12.111e cl~1- ; . 

-~-!,t ~.12:.!Js~tftf.:r L=l§.2.11L.u1212~11rnj= t _ _Eel}gm upplåninE av e:i;JQ.I.de:r;Ji~~lli~l:: 

~l~E.:l:°t§n::~Sl~J=L~.f- ]?9~~J'.';ifl.§,prl~ av_ såc1an~_):.Q;D9-s~a:12!3!.§~ ~{g_stnader t vilka ur 

.~Lt:;.;-1: "'c srii.~cfoJ_ ~~Q~s_ä j,!,'l;s •,,,..:'2k<:;_la. gLi_~!l]lil}:g _ v,tc1 _~bic1r0;gi3,I(:)g,l?ring~_n i. 

.C::~~~"'~~~E,~ent ts.~~E- -2~1LJmde_+:_§tc5 d J;> ö rS1:._~ vid ut j ämning<l_I1= be §lkt a§~~___!ö r § :3, vi_,t t 

c1e sa[iJlla .}iJ:l J1J'2.§.~Sll,tf~.I1hej; Q,Qjl _J;l,Q~?JLlllQ.iSV0J-'._§l k,.Q E:J.illCl.Q..§:rna. för jiimförl~g 2 

av staten u·o-pri:itthållen eller understödd verksamhet 9 ävensom 
~~---""'""'=-- ~- - ~-~~-~=·~~~-~---~--~-~-=-..,,~=..=--~~=-·~-~--~= 

~.j;j~_ :t~J;.=1-_)=~ncl§lg:rpe_i~.2Elf_oITg3ters~ vtl~.0~!2,lrnla gå :!: . Ct:...Y.Si~ :}['; vi(l statsbi-

dr~~.:ts ~}?2~~ilfna11c1_~,J-~~~2:It p.änföra?. a-1r._±.?-I1c}sl~.apet __ Ul)PbJJSn~~ings- Q__ch n_Q_;

jQ[§lcatter,_.§:..y_c;11s91n -~ygilli~ för lan9-skapsmync1ighet~rnas _t jän~tef~tt:: 

ning2cr och expedi tj_oner och för anli tande av landskapets inrättningar~ 
~=-·~""-~-~~-=, ... ,._~~,,...,==--==~=--=-.... ~~~~-~~-~--'='S".....,_,...,, -- . . ~ 

.§__aIB:t t:h.gst.,,S1 e C3il_.fL skatt ~.9 Q lJ;, av gi {t ~ r be räl~nad e« -~~~~-F? ~®:;Liken §.!_ adg_ac1e 

fE~nr~e:;r4.~;!;-111fo_I1@..t,2rn_~ _ _fr~m st'._ltens---2=-a\'.~J.?,:ndslf.a-pet övert0gE,§t _j_ord~~g,2n~~ 

921?-~ Lk~K§l'i~9=§~8dllt r~ri-Jeinkomst..::± och .Jtndra _löpande eller ti:;Llfä;J_J,igc;i, .. in

~s.,o:'g;S_~t;.:J:'.1 Jl<:2.~ick~. dg~ _1.~ 2_1 § 3 rnoDJ- ! nänmda,_'!e_c1erla~_!1ledl~:q. och ~ hfil~ 

.land13f~s_~öv:r:'iG,~~~~:tlskilc1a ;Lnk9_~sti:::s. 

28j26) §. 
He..r L:,.no.stinget gjort framställni11g om beviljanc1e av bidrag till extra

orc.1inari.e utgifter fattci,s beslut (ll:t~~) härom av bl§:IJ:dsd,~leg~ionen. 

,Sb._som_ C_?xt:rao:r.c1inarie. utp;iftei~ anses större engårg sutgifter för belrnst-
·-~i<~-_,:;c..o..-,,----=.--...~--·=-~ .. -.=.-"""""="'--"'-~-=-..-~--,s.~=~-~-~~~~~-~ - - - - - =~-~ 

.§h~lf:j . 9)~J.e!' _ :1IlE1.~_:i:;,~tödaQ,cl~~2:L1}P.§_JLC!:l-~er, jcg:f'ä!tl!-1:!1::E8:Er_21.J-eL:f~g,.-~ 

mecl avseende i\ ·planläggning och kostnadsberäkniw,z: kräva en särskild o in~ 
~-~~~~--=~~---~-~~=~=--4---""-':'-=--=~·.-~---- ="=-'-·~-.-..=-.,,.-___._..,.._,.-'""'- =---~~= . --""'"-'- ~-=-"O•-.-"=+,=----·- -- --=--=-"'~-=~~~~ 

':SåGJ}~q11an.Sh.1i1-1.&. og_h 5J~Jkas :(~~p.0nsierJ_np; icke s~hör D'leMcl den_ ord;LpaJ;ie 

~_E~j;Le_g2-~~ing_2.g~_=:C·~Lrr&_ e::~traordiEE:.~.:l~-~§_i;;0tsbidrag b_~vL1.j§-.§ ~ m~d minrl=se 

.s-,:ns ~.§/~~ ~L .. ~'J ~J:'~-~!::L .t 5.1,=l,E.,o Q os LQ.:t~ . i:i,ndrn:gfil~ hJ2.r0llik_~ i lJ:_ s j äl ,-y:f.2_,rv,:,~~- tr-t3:1ge n 
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område; e ;i heller li_ll högre ·oelopp än vad snm_fQ.:r motsvarande ändamål an

slås _j andra delar av republiken, cUirest i_cke landskapets avskild§. 1äge 

elle:_r bef0lirnil}Eens särskilda levnadsbeting~:]..ser påk.9;,lla skäl.:hg_ avvi}{:else 

hti~u t .tnnan. 

29 (26) §. 

Ål~dsdelegationens beslut rörande ordjnari§. J2...tdrc;i,_g_12.regler;Lng och extra= 

ordinarie bict!='~ClS. skola för att bliva gällande stadfästas ar republikens 

president. Under:::itällning till republikens pre sid~_l?!all äga rum jämväl 

i= det fall, at.t lQ,ndst:i_ngets f::J:B,mstiillning om beviljande av extraordinarie 

~ag bl:i_vit __ av ~legati?nen avslage~. 

Beslut 9~som_ underställts republikens presiden_i§l prövning 2 skola stad

f~tas c:f_9rä1l9l:,adq__~ler ogillas. 

Vinner Ålandsdelegationens beslut angående o~dinarie bidragsreglering 

icke såsom såQ.ant re·publ,_ikens )2.~dents stadftist__§.lse 2 . skal,_1_ tir:e ndet hän

§kjutas till._ delegationen i 0vs~ende~å förn_y~~d beha~d~ing i b~höriga d$la~_ 

Vtlt;;ras s"tadfäst(3lse å beslut om extraordinarie °l)idrqg,2 kan är~det 2 cl~~ 

s~ap_t anses vara, av omständigheterna 1Jåk0llaFt ,_ likaledes c\,te.r._föryisas till 

Q_tl_~q t i_onen:.. 

Vid understiillning~i tt beslut om be_vilja~_!j.e av extraordinarie bi

c1r0g äger delQ.&_ationen framställa förslag angående tjj.__g~ättct och ord

l2Jl1b.el?- för_ bic1J'agets utgi vand~L- samt angående de yilllrnr 2 som bör~hfi:rvic1 

fä~as~.t s_yft.§ att stikerställa b=!-drawbeloppets 0~~c~~1~ för det avsec1Q...§; 

än~10mål e t ~ 
30 (26) §. 

;b.1_nd,,§]~~ehov av medel f.2J'= självförvaltningens UJ.g;enomföranc.1e och 

vidmakthållm14?. fi!call i q,vbidan på treårsuij_§,mnil}g_en tillgodoses p;enom år

liga, i stat_:::iförslaget uppj;agna fö~skott~s~DJlJ;ag till sl@lill:t be.1_,opp •. Des

sa .f-2.r.s_kott =E.Jkola gå__l. jtVr~ikning [i,_~l~lj_g_a 12_id}~agsbeloppet. 

31_ §. 

Q..i:'.._ö~r vad_=9van stigsMåligger det Ålandsdel~ationen~ 

att pi\, anmodan tillha:qiL~å statsr_!_det oc}]. dess. mi:risterier med utlåtan

den, samt 

att ~nligt statsrådets uppgrag utaE]2__~ta förs1ag till för9rdnil};g_ar 2 som 

avses i 18 §. 
VI. Deltagandot i fäderneslandets försvar. 

32 §. 
(motsvarar 27 § i gällande lag). 

VII. De offentliga tjänsterna. 

33 §. 
(motsvarar 28 § i oförändrad lydelse). 
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( 29) § 0 

Statsmyndigheternas ( utesl.) i landskapet Åland srunt Ålandsclelegationens 

ämbetsspråk (utesl.) är svenska. Angående finsktalande sakägares rätt att 

i egen sak, som av myndighet handlägges, använda sitt eget språk samt på 

d0tta språk utfå expedition, gälle vad i allmän sprdklag stadgas angående 
svensktalandes rätt i enspr{~Jcigt finskt område eller i område med finsk be

folkningsmajori tet. 

.25 (30) §. 
Skriftväxlingsspråket mellan de till landskaps förvaltningen höra ncle 

myndigheter och statsmyncligheterna i landskapet Åland, stl ock melian n~imn

da m__yncligheter 2 å ena siclan,_~a~J;, å_uen andra sidan republikens regeripg4 

centrala myndigheter och sJiclana överdomstolar och stat@lynclighy___ter? vilkas 

donli~r2~s el,_l§_r_ förvaltningsdistrikt_innefatt0r för~~om lands~apet Ålan__Q, 

jämväl viss annan d.s:;.L av_ r~ublikens omrfale, skall vara svenska. 

36 §. 
(motsvarar 31 § i oförändrad lydelse). 

VIII. Om besvär och åtal för brott i tjänsten. 

TI (32) §. 
Över landskapsnämndens beslut ävensom övriga ämbetsåtgärder må besvär 

anföras såsom stadgat är rörande besv,::;,rs anförancle i motsvarande fall över 

länsstyreli2.§.§. irt;slag. 

Finner lanclshövdingen, att landskaps förvaltningen unclerlydancle myndig

hets beslut överskrider myndighetens befogenhet, skäl 1 han förbjuda verk

ställigheten av sådant beslut. 

38 (33) §. 
~jänsteåtal mot lantrådet sa~t mot ledamot av~och föredragande vid 

l~l_?kapsnämnclen handläggas av _!bo ~,_9vrätt. Anna~ innehavare_ av ~jjjnst el~ 

ler befattningJTi~_lands~§J?E_{örv.Q_ltningen åtalas för brott i ij__änsten vi~ 

vederbörl~~ ~nderrQ~t, där ej_annorlunda är särskilt stadgat. 

29 (34) §. 
(oförändrad) 

IX. Särskilda bestärmnelser. 

40 ( 35) §. 
Uppkommer meningsskiljaktighet angående landshövdingens, }änsstyrelsens, 

landstingets eller landskapsnämnclens befogenheter enligt denna lag, dger 

hör;sta domstolen avgöra clensamma efter att vid behov hava i ärenclet hört 
veclorbörancle. 

41 - 43 §§. 
(motsvara 36 - 38 §§ i oförändrad lydelse). 

Denna lag träder i kraft elen ••••••••• 19 •.• 
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Lagar och författnin{(§2'.' 9 som i . ..republiken utfärdats före den 7 rnc_Ll 

.1920 2 då s ji:i_l vsty]:'els_§.. __Lör lanc1ska;p_et Å~_nc1 inför_s1es='= och~Yi._lkc:---Yill sin 

~rt j_§j;,rnlil;}™11 _§ i:iJ'O _att _hänföra till landsk01!_§.t§_,_1;a_g_sti~t11~h9_rig_!_letJ.. 

§]ml~ foi:-t;far~~da til_l ~fterrättelse 1 för ~såvitt ~igdring i desamma 

icke g;jort§.3-J~,.s:r göres i de:q,,_ ordnin~som_i a_enpa_l0r=; stadgas. 

~r genom cle11na lag_.rikslagstift._ningQ.!l_ tillförts __ område 2 ~om enl:L.&.t 

äJ,.dre _) ... §I-': _fef~lerats genom lanc:tskapslag 2 eller har p;~nom derma ==L~ ti l=!; 

land~§;pets lagstiftningsbehöJ:J.:/t:het ~-område 2 sor!!_. tid~gare reg).e:

rats genom rikslagstiftnj,__ng 2 skall sådan un_Qj;r tiden_rnellan~s j~l vst_.y...f'.i'._)

$3_en.§._ infQ.rande oqh c1e~na _ laf(S ik:r:aftträdande ti_1-lkonnJlen landskc;i,_]s],.&g c ··--: 

ler riksJagsi;iftnil]1l_J.'ortf9:rande tilläm_.:2as. i=lan~1sk.§L~°t ÅlaE-9-. ~till_ dess 

de varda_ i __ s:tadgad O=!'.-'dnin{L]J2J?hi=}_vda 2 lanQ.sk?:psJ._agen genom fg::r_o~nin_g___ o2_h 

rikslagstif:tn_ingen ~genom landskaps lag. 

Helsin@brs den ••••••.••• 19 ••• 

Republikens President 
===================== 

JIBtitieminister 

Förord n :L n__g 

o~~ing av förordningen angående bringande i verkställighet av lagen 

om självsty~3e_{ör_landskapet Åland. 

Given i Helsingfors den ••..••• 19 ••• 
Med stöd av 7 § i lagen den 6 maj 1920 angående bringande i verkställig

het av lagen om självstyrelse för Åland ändras härmed, på föredragning av 

justitieministern, 9 § i förordningen av den 13 januari 1922 angående 

självstyrelselagens bringande i verkställighet SQsom följer: 

9 §. 
Lanc.skapslagar _jl:i,nrte republikens pr~idents tillkännagi v~1e ang2,ende 

~sarmnas ikraftträdande 2 så ock andra landstinr:;sbeslut av allmännare be

tydelse kungöras i en särskild Ålands författningssamling benämnd publika

tion, vari skola intagas jämväl de i 11 och 18_§§ av lagen om självstyrel~ 

se för Ålanc1 nämnda förordningar. 

Helsingfors den •.•••••..•..••••••••• 

REPUBLIKENS PRESIDENT 
===================== 

Justitieminister 
~~ 
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Inledande översikt. Kornmittens up~SLrag. 

Vid tillämpning av landskapet Ålands autonomi i praxis har framgått, 

att självstyrelselagstiftningen av år 1920 lider av särskilda otycllighe~ 

ter. Såsom en brist i Ålandslagen bör särskilt annoteras, att kompetens

fördelningen mellan riket och landskapet icke blivit utstakad med önskvärd 

skärpa och ty]_ighet samt att denna lag vid kompetensprövningen erbjudit 

åtskilliga tolkningssvärighetor. Många behörighetsfrågor hava genom lag

tillämpning blivit lösta, andra kvarstå oavgjorda och nya sådana kunna yp

pa sig i den rni1.n landskapet gör bruk av sin lagstiftningsrätt" 

Från åländsk sida har flera gånger framhållits önskemålet on en revi~ 

sion av självstyrelselagstiftningen i syfte att avlägsna vissa otydlighe

ter, som vidl&cla densamEJ.a. Den omsttindigheten att, på grund av menings~ 

skiljaktighet rörande självstyrelselagens rätta tolkning, särskilda lagar 

blivit av Ålands larrlsting antagna men icke fått träda i kraft, har ut

gjort ett irritationsmoment, som enligt vad från åländskt håll uttalats 

bibragt ålänningarna den uppfattning, att en frisinnad tillämpning av la

gen i många fall fått vika för en med autonomisystemets anda och syfte= 

mål oförenlig restriktiv tolkning. Regeringen har även tagit i övervi:igan

de, huruvida en lagteknisk bearbetning av självstyrelselagen vore av be

hovet påkallad och i sådant syfte givit kornmitten i uppdrag att verkställa 

en granskning av självstyrelselagstiftningen saL1t att i fall så ansQges 

nödi.r;t uppgöra förslag till förtydligande av lagtexterna. 

Det utredningsarbote, som kommitten till fullgörandet av dot sålunda 

erhållna uppdraget verkställt och för vilket i det följande redogöres,har 

på grund av frågansgrannlaga och svårlösta natur blivit både ingående och 

omfattande. Uppdraget har i sina huvuddrag av konnnitten uppfattats sålunda 1 

att det ankomm.i t å kommitten att verkställa en ingående granskning av auto~ 

nomilagstiftn:irr;en samt att pli grundvalen härav i fall av behov söka avlti,[S

sna cle otydlir-;heter i nämnda lagstiftning 9 vilka erfordra klarläggning, 

ävensom att utfylla förefintliga luckor i författningstexterna. 

Kornmitten har på grund av regeringens direktiv ansett att i detta sam

man.hang enclast cle mest påtagliga bristerna böra avhjälpas, men att autono

rnilagstiftningens system i allt väsentligt skall lämnas orubbat. Vissa 
järfil(ningar 1 kompletteringar och sn.irre förskjutningar av behörighetsgrän

serna dels till rikets och dels till landskapets förmån hava emellertid 
icke kunnat undvikas. 

I främsta rurnnet hava de i åtskilliga punkter rätt svävande bestäP1me1~ 

serna om kompetensföräelniugen me:lan riket och landskapet i fråga om lag

stiftning och förvaltning av kommitten uppmärksammats. Dessa stadganden 
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återfinnas i 9 och 17 §§ av självstyrelselagen. Ett annat viktigt reform

krav hänför sig ti 11 stadgandena rörancle bidragsut jämningen ( 26 §) 9 vilka 

stadganden i flera avseenden äro bristfälliga, ofullständiga och omöjliga 
att efter ordalagen tillämpa. I flera fall har kom.,_~itten sökt genom ut

tryckliga stadganden fastslå en tolkning, som i ärendet framgått genom 

Ålandsdelegationens utredningar 9 högsta domstolens avgöranden och utlåtan

den samt republikens presidents resolutioner rörande landskapslagar. 

Den på dagordningen stående frågan om landskapet Ålands inbyggares 

skyldighet att deltaga i fäderneslandets försvar har kornmitten givetvis 

icke upptagit på sitt arbetsprogram, av orsak att detta spörsmål hanclläg

ges i särskild ordning och oberoende av nu ifrågavarande lagrevision. Att 

märka är även, att förslaget o ·n ändring av 27 § il.landslagen till sin na~ 

tur faller utom ramen för kornmittens uppdrag 9 som närmast hänför sig till 

en lagteknisk bearbetning av resp. rättssatser. Några tolkningssvår:g):leter 

erbjuder nyss åberopade paragraf i dess nuvarande avfattning icke, ehuru 
dess bringande i tillämpning mött vissa hinder av förvaltningsorganisa

torisk art. 

S2.som redan antytts har regeringen åsyftat självstyrelselagens förtyd~ 

ligande i nödiga delar med bibehållande av det nuvarande systemet i dess 
huvuddrag. För att vinna detta syftemål har kornmitten sett sig nödsakad 

att utbyta vissa generella rättssatser i autonomilagstiftningen mot mera 

detaljerade lae;bestärnmelser. Närmast har en dylik komplettering av lag-~ 

texten ägt r·an i fråga om utstakandet av behörighetsgräns erna mellan ri
ket och landskapet på lagstiftningens och förvaltningens gebit. Härvid 

lj_gger den fara nära till hancls, att on genom självstyrelselagen fastltlst 

specialisering av rättsgrunderna i syfte att tydliggöra lagen kan vara 

ägnad att framkalla nya luckor genom rättslivets raskt fortskridande ut~ 

veckling. Det kan icke förnekas att ett system för kompetensfördelningen 9 

som bygger på uppriikning av de lagstiftnings-, resp. ffö:vatningsområden, 

vilka äro riket förbehållna, svårligen kan lagtekniskt utformas så att 

detsamma under alla förhållanden enkelt och smidigt anpassas efter utveck

lingen och dess krav. Kornmittens förslag till utbyggnad av giillande be~ 
stärnmelser rörande kompetensfördelningen torde emellertid i varje fall va

ra ägnat att lägga en fastare grund för regleringen av hithörande frågor 

än de nuvarande dels lagtekniskt bristfälliga och dels alltför tänjbara 

stadganden, som lämnat stort spelrum åt tolkningen och framkallat osäker
het i lagtillämpningen. 

Kornrnitten övergår nu till en närmare motivering av de ärclringsförslag, 
som htir frrnnläggas. Till grund för kornmittens utreclning har lagts de vid 

autonomilagarnas beredning tillkomna handlingarna, nämligen den s .k.Ålancls

kommi ttens betänkande av den 3 december 191 9, riksdagshancllingar och riks-
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dagsprotokoll ävensom det rikhaltiga material, som föreligger i Ålandsde

legationens utredningar och protokoll (serie I ·- V) 
1

: landstingshandlin

gar, lantrådets berättelser samt högsta domstolens utlåtanden och repub

likens presidents resolutioner i landskapets lagstiftningsB:-ågor. Av källor9 

som i övrigt av kommitten begagnats, må särskilt framhållas~ ~~~ric!k, 

Suomen Valtio-·oikeus s. 363 ff . 2 ) samt den av !.f:1~E_ . .'!1,2.;\.}e.!, och ~42.h_g_"Qfi:r:t'§: 
år 1930 utgivna handboJ::.en rörande Ålands autonomilags i tftning. 3) 

J;i§;g~ om . .Q~~lY~ e l.!3 e _f ö E .... lJ~an_SJ....:.. 
4 §. 

Uti vissa av -självstyrelsel2.gen& stadganden, .nämligen i 6 § 9 7 § 1 21 § 

2 mom.? 22 § 1 32 § 2 mom., 34 § och 35 §, regleras landshövdingens ställ

ning såsom representant för riksregeringen på Åland .. N.ågon ändring härutin

nan torde .. icke vara av b-ehovet påkallad. Inom sitt av själ vstyrelse:r.. te

gränsade verksamhetsområde har landshövdingen för övrigt samma ställning 

som landshövdingarna överhuvud. Genom förordningen av den 12 februari 1937 

är länsstyrelsen allmän förval-tn ingsmynd:ig het i varje län under la:::idshöv

dingens chefskap .. Bl. a. ankommer handläggningen av de förval tningsrätts·

liga besvärs:'.Dålen å den omorganiserade länsstyrelsen. Nu omförrnälda för·

hållande har föranlett sådan ändring av 4 § (2 meningen)~ 12 § 2 mom. 9 20 

§ och 32 § 1 mom. , att ]_an~g..§,g i texten ersatts med J.§,nsstY.F-2.1.§SDl~ 

6 §. 
Sammankallande 8,V urtima landsfulgsmöte synes vid förfall för landshöv

dingen kunna ombetros annan av republikens president förordnad person. 

9 §. 
Denna paragraf 9 som utgör en av hörnstenarna i elen åländska laudeka~s

författningen? faetställer maktfördelningen på .lagstiftningsområdet.mellan 

riket och landskapet. Kompetensfördelningen är sålunda bestämd, att de om= 

råden~ .som hänförts till rikets uteslutande lagstif~mingsbehörig.Let$ i 

parasrafe:n upprälc1'.las. Alla uppgifter 9 som icke förbehållits republikens 

organ, tillhöra landskapet Åland., Här nedan redogöres för de kompetens

frågor 9 som ansetts kräva förtydligancle 9 san1t för konnni ttens. ställnings

tagande till desamma. 

Uti 9 § 1 n10m, beröras 11 angelägenheter, om vilke, beslut enligt regerill['P

formen icke kan fattas annat än med riksdagens samtycke0 • HärBed avses~ 

fråga om rikets område och gränser (3 § R.F.), frågor om krig och fred(33 

§ R,Ji'.) samt frågor om upptagande av statslån (64 § R.F.). Enär dessa an

gelägenheter enligt den svenskspråkiga texten hänförts till ,l~g,st~:h_ft:gj:,~:: 

1~ Cite:cas 
2) n 
3) Il 



- 172 -
fl.c:E-S område, vilket icke sammangår med R.F~s system, har en redaktionell 

rättelse av momentet i nu berörda del synts kommitten vara av behovet på

kallad. I den finska texten har ordet 11 päättämiscenn utbytts mot 11rat

kaisemiseen11. 

a) I 16 § R.F. förutsedd lagsti~tning. 

Av medborgarskapet härflytande allmänna rättigheter kunna enligt 16 § 

R.li'. genom lag underkastas inskränkningar dels på grund av förhållanclena 

under krigstid eller uppror, dels även annars med avseende å personer i 
krigstjänst. Hithörande lagstiftningskomplex äro enligt 9 § 2 mom. 1 p. 

förbehållna rikets exklusiva lagstiftningsmakt. Till detta rättsområde är 

ji:imväl att hänföra don med stöd 8'!T åberopade stadgande i R.F. utfärdade 

lagen om krigstillstånd av den 26 september 1930, innehållande bl.a. spe~ 

ciella bestämmelser om upprätthållande av allmtin ordning och säkerre t, om 

tillgocloseende av vissa militära intressen samt om ree;:B ring av stirskilc1a 

ekonomiska förhållanden under lerig eller uppror. Härtill ansluter sig även 

lagen den 28 november 1930 angående tillämpning av lagen om krigstillst~nd 

vid mobiliserii1g av krigsmakten ävensom ett fL ertal andra kompletterande 

författningar. Kommitten har för tydlighetens skull omnämnt berörda,efter 

självstyrelsolagens utfärdande tillkomna särlaGstiftn:bg bland riket förbe
hållna lagstiftningsg::;bi t, vilket dock icke j_nnefattar någon L&klig änd:dn.g 

av hittills gö,llande kompetensfördelning. 

b) Li vsme(lels~ och :12risregle~inr·; under rådanc1E? kristid. 

Rikets intresse lcräver att nämnda undantagsförh&llanclen regleras lik= 
formigt över hela statsterritoriet. Ett uttryckligt stadgande härom har av 

kommitten införts i 9 § 2 mom. 1 p. 
c) J.,agstiftninp,en angåencle expropriatm. 

Inom kornmitten har föreslagits, att landstingets lagstiftningskompetens 

skulle så utvidgas 7 att all expropriation med undantag av tvångsinlösen 

för rikets behov skulle överföras till landskapets ressort. (Se reserva~ 

tionen sid. 130). 

Spörsmålet rörande lagstiftri ngsbehörieheten i fråga om expropriation 
av egendom för allmtit behov berördes alls icke i Ålandskommitte~~gförslag. 
Av konnnittens motivering framgår dock, att detta rättsgebit ansetts böra 

hänföras till landskapets kompetens. 

Uti propositionen i ämnet till 1919 års riksdag införde regeringen ett 

stac1gancl.e cliirom, att lac;stiftningen angående "rätt till ex1Jropriation för 

statens behov 11 skulle ankomma ti rikets organ. Grundlagsutskottet vid 1920 

års riksdag (betänkande No. 1) föreslog en sådan formulering, att lag~ 
stiftningen angående expropriation borde förbehållas republikens lagstift~ 

ningsorgan, med undantag av lagstiftningen rörande expropriation för land

ska1Jet lllands behov mot full ersättning. Riksdagens beslut utföll i enlig-
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het härmec1. 

Landskapet har även gjort bruk av sin lagstiftningsrätt inom de av 

självstyrelselagen utstakade gränserna. Den 29 september 1924 utfärdades 

en landskapslag om expropriation av :å st egendom för landskapet Ålen els be

hov. Det speciella expropriationsinstitutet för landskapets behov har ut

formast i huvuc1saklig överensst.3-mmelse mec1 rikets expropriationslag av 

den 14 juli 1898, dock med vissa nödigansedda förenklingar. Uti avgivna 

utlåtanden funna Ålandsc1elegationen och h0gsta domstolen c1essa avvilrnls er 
icke ägnade att framkalla betänkligheter ur kompetenssynpunkt.1) 

Spörsmulet om det för landskapet gällande expropriationsinstitutets 

räckvidd och vad i detta sammanhang bör förstås med r11anc1skapet Ålm rls 

behov 11 anses vara i någon mån svävande 9 men Alandsdelegationen har för sin 

del uttalat 9 att stadgandet såsom undantagsbestämmelse bör tolkas restrik= 

tivt efter ordalydelsen. Denna tolkningsfråga har framträtt bl.a. vid 

normeringen av expropriationsfö:rfhrandet på väglagstiftningens gebit.Ålands~ 
delegationen har för sin del fastslagit, att byggandet av landsväg skall 

anses utgöra ett 17 landskapets behov", då ju landsvägsnätet i stöd av 17 § 

självstyrelselagen övertagits av landskapet. Däremot hava de bestämmelser, 

som reglera expropriationsrätten beträffande kommunala och bygdevägar,vil

kas byggande och underhåll ej ankomma på landskapet, ansetts falla utom 

ramen för landskapets lagstiftnirg sbehörig t. Denna tolkning av begreppet 

"landskapet Ålands behov 11 har godkänts av hö,sta domstolen; en avvikande 
rättsuppfattning har uttalats av lantrådet.

2 

Vid övervägandet av detta spiirsmål har kommitten velat framht\lla 9 att 

en förskjutning av lagstiftningskompetensen på detta område icke under någ~ 

ra förhållanden torde kunna från statsmaktens sida medgivas, såframt icke 

tillika garantier skapas av sådant innehåll, att den lokala lagstiftningen 
sttWse bygger på samma grunder som rikets vad beträffar ingrep:i;;e t i ägande

rätten och den enskildes rättsskydd. Då emellertid nu ifrågavarande behörig

hetssJ]rsmål i huvudsak är med önskvärd tydlighet i lagen reglerat och pra

xis härutinnan jämväl vunnit erfordeiL ig stadga, har kommitten ansE:tt det 

väckta förslaget om en utvidgning av landskapets kompetens på expropria

tionsrättens område falla utom ramen för ko'.mni ttens uppdrag. 

c1) E_lagga!!:__ och republikens vapeE.: 

I skrivelse av den 6 september 193Llr har landshövdingsärnbetet, med för
anlodande av ett av landskapsnämnc1cm till polismync1igre te""'na i lanc1ska1Jet 

utsänt cirkulär? hos ministeriet för inrikesärendena anhållit om närmare 

1 ) Å.D. Il . 1 sic. 67 - 70. 
2) J~ .D o IV sid. 98, 99, 101 ' 102, 125, 126; la.ntrå-
dets berttttelse IV sid. 13 - 18. 



- 174 -
föreskrifter clärom 9 h!ruvida förordningen den 27 april 1934 angående offi

ciell användning av Finlands flagga samt offentlig flaggning med flaggor 

av andra slag i alla delar och salunda jämväl beträffande stadgandet om 

enskild flaggning i förordningens 3 § 2 mom. vore gällande även i land

ska}Jet Åland. Enär menin(Ssski jaktighe t mellan landshövdingämbetet och 

lanc1skapsnämnc1en i lo.nclskapet .Åland uppstått rörande frågan huruvida ve

derbörande lacstiftande organ i riket ägcle befogenhet att gonom förordning 
utfärda i förberörda paragraf avsedda bestämmelser med bin<~_:<,n~le kraft jära

väl i landskapet Åland 9 har statsrådet i skrivelse för den 19 september 

sistnämnc1a 2"r aktat nödigt 9 med aberopande av stadganuet i 35 § av själv

styrelselagen9 hti,nskjuta berörda kompetensfråga till högsta domstolens 

prövning och avgörande. 
Ärendet avgjordes av högsta domstolen genom resolution av elen 17 okto

ber 1934; och emedan republikens lagstiftande organ i 9 § 2 mom. 2 p. av 

lac;en om självstyrelse för Åland förbehållits uteslutande riitt till an

tagande av la(': och utfärdande av förordning i ärende angående Finlands 

flagga 1 fördenskull och då stadgandena i 3 § 2 mom. av förenämnda förord

ning äro givna till skyddande av sagda flaggas anseende CJCh således äro 

av den beskaffenhet 9 som i förstnämnda lagrum avses 9 fann högsta domstolen 

att nyss åberopacle stadganden i ovanomförmälda, av republikens president 

givna förordning tigcle bindanc1e kraft även i landskapet Åland och att land

skapsnhmnden förty icke varit befogad att till polismyndigheterna clärstä~~ 

des utfärda föreskrift därom, att åberop8cle stadgande icke fint~::e inom 

lanclskapet tillämpas. 1 ) 1) Å.D. V sid. 118. 
Kommitten har ansett ett förtydligande av självstyrelselagen i anslut~ 

ning till högsta domstolens förenämnda auktoritativa avgörande vara av be
hovet lJåkalla t. 

En medlem av kr:>mmitten har föreslagit en sadan lokution i lagtexten~ 

att därav uttryckligen framginge, att republikens lagstiftningskompetens 

omfattar jämväl offentlig flaggning med flaggor av annat slag än rikets 
flagga. 

e) Titlar 2 värdigheter 2 o_]'qpar och andra utm~rkelsetecken. 

Förlhning av ordnar, medaljer och andra utmärkelsetecken har av ålder 

ansetts såsom en statsöverhuvudet tillkommande höghetsrätt och denna rätt 

är allt fortfarande förbehållen republikens presiclent med indirekt erkän

nande i grundlagen och på grund av gällande överhetliga påbud och författ
ningar. 

Sedvanerhttsligt hor stiftande och utdelande av medalj för räddning av 

människoliv städse betraktats såsom ett 11 kronans 11 prerogativ. Uncler elen 

tid Finland var förenat mecl ryska riket utdelacles medaljen, som bars i 

ryska ordensband, av monarken; några överhetliga påbud rörande medaljen 
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funnos icke från c1enna tids11eriod i vår författningssamling, synbarligen 

av orsalc att frågan ansågs falla utom det autonoma storfurstendömets lag

stiftningskompetens. Efter det Finland blivit en självständig republik 

uppstod behov av förändrade bestämmelser rörande livrtiddningsmedaljen. På 

förslag av den komrnitte, som tillsatts för beredning av frågan angående 

omarbetning av statuterna för utmärkelsetecknet för långvarig oförvitlig 

tjänst, emanerade den 12 november 1920 en förordning angående förlänande 

av livräddningsmedalj. Enligt denna förordning förlänas medaljen av repub

likens president. 
I vissa fall har rättighet att utdela medaljer och hederstecken upplå

tits åt samfund och korporationer. En sådan befogenhet tillkommer på grund 

av gällande författningar och statuter de i landet verkande hushållnings

sällskapen, vilka tilldelats rätt att r)å antytt sätt belöna förtjänster 

inom doras resp. verksamhetsområden. Det av Finlanc1s röda kors instiftade 

utmärkelsetecknet utdelas däremot av republikens president. Centralhandels

kammaren utdelar utmärkelsetecken för långvarig trogen tjänst, likaså ban

lrnr och t.o.m. enskilda affärsföretag. Dessa sistnämnda belöningar 2-ro av 

enskild ne,. tur och regleras icke av ntl-r;ra offentl it:_ trättsliga föreskrifter. 

vid fastställandet av ID.aktfördelningen mellan ri lrnt cc h landskapet har 

frågan om instiftande och utdelandet av ordens-, utmärkelse- och förtj~nst

tecken icke uttryckligen uppmärksammats. Härav får dock i&e den slutsats 

dragas, att lagstiftningsrätten på clet område, varom nu är friiga, borde an

ses tillkomma landskapet. Även utan särskilt stacle:i.nde i autonomilagen sy~ 

nes det böra tagas för givet att lagstiftarn n icke velat inkräkta på de 

höghetsrättigheter av nu berörd art, som enligt statsförfattningen och 

suveriinitetsprincipen tillkomma republikens president. Kornmitten har lik= 

väl funnit att behörighetsgränsen i detta fall borde genom positiv lagbe

sthrmnelse tydligt uppdragas. Stadgandet, som av konnnitten upptagits under 

9 § 2 mom. 2 p., har erhållj_t en sådan lydelse, att c1etsamma berör enc1ast 

utmärkelsetecken för allmän medborgerlig verksamhet eller förtjänstfull 

handling, varemot bestänrrnelsen icke lägger hinder i vägen för enskilda 
kor)orativa samnanslutningar med allmännyttigt syfte att utdela heders~ 

tecken. Givetvis är det även landskapet obetaget att belöna person, som 

utfört en berömvärd gärning, me:1 lämplig gåva. 1 ) 

f) FörJust av medborgarskap. 

Uti 3 p. av gällande lag har kommitten intagit ett uttryckligt stad~ 

gande angående förlust nv och befrielse från finskt medborgarskap. Dessu

tom har i nämnda punkt gjorts en ändring av endast formell natur. 

1) A.D. V sid. 58. 
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g) Undervisningsvi:isendet. 

Jiimlikt 9 § 2 mom. 6 rl. självstyrelselagen hänföres lagstiftningen an

gående unc1ervisningsväsendet till landskapets behörighetsområde, dock inom 

de gränser rikets allmänna lagstiftning rörande 11 grunc1erna för undervis

ningsväsendetn utstakar. 

Det åberopade uttrycket är i viss mån svävande och har i praxis lämnat 

rum för tvivelsmål rörande de legala gräns er:na mellan statens och land_ska

pets befogenhet. Ålandsc1elegati onen har ansett att med detta uttryck bör 

förstås 11 de grundli:iggande föreskrifter 1 som åsyfta att giva säkerhet för 

att undervisningsväsenclet motsvarar de k:ra v staten i sitt eget intresse 

finner nödigt upprätthålla.11 1 ). Jämväl har det ansetts självklart 1 att 

staten resp. kontrollorgan böra tillerkännas befogenhet att hålla tillsyn 

över undervisningens olika grenar 1 för s&vitt angår övervakandet av att 

ngrunderna 11 ·behörigen iald;t2"gas. 

Förvaltningen av hithörande angelägenheter har blivit ordnad genom en 

s.k. överenskommelseförordning av den 27 juni 1924 1 utfärdad med stöd av 

18 § självstyrelselaf;en 1 vilket lagrum medger förval tningsförsk;iutning o

beroende av de lagfjsta grunderna för kompetensfördelningen.2)Men det o= 

aktat kvarstår dock nämnda osäkerhet beträffanue innebörden av undantags

bestämmelsen rörande ngrunderna för undervisningsväsendet 11 , och kompetens~ 

prövningen har i praxis erbjudit åtskilliga tolkningssvårigheter vid av

görandet av kompetensfördelningen mellan riket och landskapet på detta 

lagstiftningsområde. 

I tolkningsväg har ansetts 1 att förverkligandet av det genom läroplikts

lagen av elen 1 5 april 1921 stadgade lärotvånget är en legal förpliktelse, 

som lJåvilar do åländska kommunerna med landskapets biståncl. Vissa grund~ 

liiggancle bestämmelser i läropliktslagen (t.ex. 6, 9, 21 och 22 §§) hava 

även ansetts beröra sådana frågor av grundläggande art, som icke höra ti~ 

landstingets behörighet. Emellertid r.ara tvenne särskilda landstingsbeslut 

angående ltiropliktslagen jämte a_ärtill hörande verkstiillighetsföreskrifter 

fått förfalla, då man icke kunnat komma till enighet röraiLde kompetensför

delningen. Läropliktslagen har på grund av förhållandenas tvång tillämpats 

på Åland såsom ett odelbart helt. Däremot har landskapet tillerkänts be~ 

fogenhet att lagstifta orn kostnaderna för folkskolväsendet 4) 9 folkskol-

T) Å.D. II-Sid. 72. 
2) Se sid. 100 ff. 

3) Å.D. II sid. 71 ff., 77 ff. samt 81; III sid. 101 ff.,108 ff 49 114. 

4) A.D. I sicl. 57 ff., 166 ff.; II sic1. 71 ff., 75 ff., 79, 82, 135 ff. 9 

138, 139; III sicl. 105 ff., 111, 134, 135, 138, 140, 141,142, 172 ff. 

174; V sid. 171., 173 ff., 188., 196 ff. 
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lärares rätt till veclerlag för naturaförmåner, rätt till tjänsteår m.m. I) 

Bestämmelserna cmgt\ende folkskollärarkårens kvcil ifikationer torde vara 

en förutsättning för förverkligandet av det genom läropliktslagen stadga

de lärotvånget, vars upprätthållande och genomförande såsom ovan nämndes 

ålieger de åländska kormnunerna med landskapets bistårr.:1. 

Vidkommande lärdomsskolan har man i praxis ansett, att landskapet bör 

innehava en viss frihet beträffande skoltypen och läroplanen samt lärar

kompetensen; dock så att landskapet ej tillerkännes befogenhet att ensi

cligt rubba de i riket fastställda förutsättningarna för dimissionsrätten 
och reciprocitetsgarantierna utan att äventyra dessa förm2ner.2) Bestäm~ 
melser i skolorclning samt föreskrifter angående föräldraråd hava ansetts 

höra till landskapets behörighetsgebit. 3 ) 
Den fastställda kompetensfördelningen på undervisningsväsendets område 

äger motsvarande tillämpning jämväl i fråga om navigationsskole- och annan 

yrkesund.ervisning, jordbruksunclervisningen4 ) och delvis även betrtiffancle 

lagstiftningen om skyddsuppfostran. 
Det åligger nu kommitten att utröna, huruvida griinserna för lagstift

ningsbehörigheten på skolväsendets gebit kunde uppdragas med större skiirpa 

och tydlighet utan någon avsevärd förskjutni:rg av den nuvarande kowretens

fördelningen samt huruvida det vaga begreppet nr:;runderna för undervisnings

väsendet0 kuncle utbytas raot mera detaljerade och koncisa termer. Vic1 frå

gans beredning har kommitten haft förmånen anlita skolstyrelsens svensk

språkiga avdelnings sakkunskap, och har avdelningen i sådant avseen:1e till

handahållit kommitten en av t.f. lagfarna skolrådet Geir Lindblad avfattad 

orienterande utredning. Uti densawJTia beröres förberörda principielh~ spörs
mål såsom följer: 

11 Svårigheten att genom en detaljerad uppräkning bestämma, vilka ämnen 

som skola anses höra till grunderna för undervisnj_ngsväsendet, ligger 

främst däri, att rikets lagar angående undervisningsväsendet i allmänhet 

innehålla såväl stadganden, som måste hänföras till grunderna för under
visnj_ngsväsendet som stadganden av mindre grundläggande natur. Lagarna äro 

alltsf'cmed avseende å den åländska lagstiftningsautonomin av s.k. blandad 
natur. 5 ) Men en lag är såsom ett systematiskt helt mycket svår att uppdela 

i grundlägcande stadganden och sådana av mindre vikt; de mindre viktiga 

stadgandena bygga p2 och utveckla lagens grundstadganden och, vad som i 

I) Å.D. II sid.74=75,79-81,82-84;III sid.106,107,111,112,114,115,116,137, 
2) A.n. III sid. 126-129, 136~138, 141, 142. 141 · 

3) Å.D. II sj_c1. 74, 79, 82;III sid.100, 101, 107, 108, 113. 

4) Å.r. ~: sid. 33, 36; II sid. 19, 20; III sid. 175-178. 
5) Se härom sid. 210 
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detta sallli11anhang är av större betyctelse; flere av grundstac1gandena förut

sätta för sitt genomförancle stadganden, d:.:i,r huvudvikten icke lig;;er på 

huru saken reglerats utan på att den över huvud ordnats. Sålunda förut

sätter exempelvis 21 § i lagen om l:irop ikt närmare bestämmelser för lag~ 

budets genomförande; sådana ha givits · i 1 5 § av lagens verkställighets

förordning och dessa senare bestiimmelser äro icke alla av den betydelse? 

att de ovillkorligen på grund av sin natur borde hänföras till grunderna 

för folkskolväsendet. Ett åtskiljande av dessa tvenne lagrum är clock myc~ 

ket vanskligt, ty utan beställlinelserna i 1 5 § av verkställighetsförcr dnin~ 

gen blir grundstadgandet i 21 § läropliktslagen ineffektivt. - En annan 

svårighet liGger däri, att bestämmelser såväl av grundläggande natur som 

av mindre vikt kunna ingå i samma lagparagraf. En uppdelning av paragrafen 

måste d~ såvitt möjligt ske, men där innehållet är enhetligt, handlar om 

samrn.a ämne, låter cletta i allmiinhet icke sig göra. Med hänsyn till att 

rikslagstiftningen måste betraktas som den principala och landskapslag

stiftningen som ett undantag måste för sådant fall, att ett lagrum icke 

låter uppdela sig på nu angivet sätt, lagrummet i dess helhet anses falla 

under rikets lagstiftningsbehörighet. - Vidare bjuder uppgiften att upp= 

räkna de ämnen, som höra till unclervisningsväsendets grunder, på en svå~ 

righet d2-rutinnan, att även om ett visst stac1gande visserligen på grund av 

sitt innehåll måste hänföras till dessa grunder tvekan kan uppstå därom, 

huruvicla staci_gandet modifieras på grund av den ålänc1ska särlagstiftY.Ii Yl[~ en 

och c.1ess förval tningssystera sålunda, att i stadgandet nämnda statsmyndig~ 

heters uppgifter borde anses tillkomma motsvarande åländska myndigheter. 

I si\da:na fall måste en prövninc; ske huruvida i enlighet med självstyrelse= 

lagstiftningens principer det är ett riksintresse att rikets myndigheter 

jiimväl för Ålands vidkommande skola handhava ifrt~gavarande uppgifter eller 

om dessa tillkomma de åländska myndigheterna. 

En följc1 av ovan angivna förhållanden .3,r, att om landskapet vill stif

ta lag beträffande sådana hithörande funnen 9 som underligt:_;n, dess kompetens 9 

landskapet i de flesta fall icke kan undvika att införliva hela den i ri~ 

ket gällande ifrågavarande författningen med landskapets lagstiftning,där

vid cle delar, beträffande vilka landskapet har lagstiftningskompetens 9 kun

na c1äri ingå i förändrad form medan stadganclen av rikslagstiftningsnatur 

måste oförändrade up1Jrepas. Av vikt vore dock, att i landstingets lag

stiftningsbeslut angåves 9 vilka starlganden som höra till rikslagstift
ningen eniir rltirmed, för det fall att landstingets åsikt godkännes 9 för 

framtiden UFpcl.ragi ts en griins mellan rikslagsti ftningen och lm dskc:tpslag

stiftningen. En sådm omändring av förentirnnda 6 punkt 2 rnom. 9 § Ålancls

lagcm att i stället för grunderna för unc~ervisni1g svhsendet clt~ri utförligt 

uppräknades de frågor, sori1 höra till rikslagstiftYJL ngen, underlättade gi-
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vetvis i hög grad ett förfarande av ovannämnt slag 11
• 

Ovan intagna uttalande ger en åskådlig bild av de lagtekniska svårig

heter, som möta ett förtydligande av behörighetsgrunderna inom det syn

nerligen omfattande och detaljrika lagstiftningskomplex undervisningsväsen~ 

det representerar. 

I syfte att uppnå en tydligare avgränsning av landskapets lagstift

ningsbehörighet har kommitten ansett det vara skäl att i lagtexten upp

taga den i praxis godkända grundsatsen att till statens lagstiftnings

korn:potens borrl 3 hiinfliras de grundliiggancle föreskrifter, som åsyfta att 

giva säkerhet för att undervisningsväsendet motsvarar de krav staten i 

sitt eget intresse finner mdigt upprätthålla. I detta stadgtnde innelig

ger befogenhet för statens resp. kontrollorgan att hålla tillsyn över un

dervisningens olika grenar med hänsyn till de från statens sida uppställ

da kravens behöriga iakttagande. Till statens kompetens borde därjämte 

hänföras de fordringar olika slag av läroinrätuingar böra motsvara för 

att äga dimissionsriitt till statens universitet samt bestämmelserna om de 

kurser, vilkas absolverande skall medföra viss av staten erkänd kompetens. 

Inom ramen för den allmänna lagstiftningen sku1le landskapet tillkomma be

fogenhet att inrätta och upprätthålla anstalter för den högre undervis

ningen ävensom att mede;iva sådana modifikationer ut1 de allmänna skolty

perna, som kunna finnas önskvärcla på grund av landskapets lokala förhållan

clen och som icke äro oförenliga med grunderna för undervisringen i riket. 
På folkskolväsendets område måste givetvis vissa för folkskolväsendets 

upprätthållande, förvaltning och organisation grundläggande stadgan.den, 

som hava nära samband med läropliktens genomförande, hänföras till riks

lagstiftningen. Bestämmelserna om komsnunernas skyldigheter beträffande 

folks1tlväsendet måste vara enhetliga över hela riket, frånsett don modi~ 

fikation som liggGr däri, att folkskolviisendets bidrag i första hand utgå 

ur landskapsmeclel samt att den närmaste ledningen och uppsikten över land

skapets folkskolväsende utövas av landskapets egna organ. Vid kompetens

fördelningen bör beaktas, att stadgard en om folkskolans uppgift, Ui,rokur

ser och unclervisningsFnnen falla under rikets behörighet i så måtto, att 

riksJagstiftningens besttimmelser om de allmänna riktlinjerna för folki:ik0-

lans arbete böra lända till efterrättelse samt att undervisnin,~en i stort 

sett motsvarar undervisningen vid rikets folkskolor. Kompetensprövnin:rsen 

kan i detta avseende endast ske genom avgörande i det konkreta fallet och 

ett visst rmn måste all tid härutinnan lämnas åt läm1JliGhetshänsyn. 

Det område, där osäkerhet i praxis i främsta rummet gjort sig gällande, 

har varit spörsmålet om läropliktslagens ställning till landskapets lag
stiftningslrnmpetens. 
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Högsta domstolen har uttalat, 1) att läro1Jliktslagen på grund av svårig

heten att uppdela däri ingående grundstac1ganden och övriga bestämmelser 

bör uppfattas såsom en i anseende till stadgandenas natur enhetlig lag, 

innehållande i organiskt srunmanhang bestämmelser angående grunderna för 

undervisningsväsenclet på folkskolans område. Ålandsdelegationen har å sin 

sida ställt sig på elen ståndpunkt, att endast vissa principiellt viktica 

bestämmelser i lagen vore av den grundläggande betydelse, att desamina äg~· 

de tillämpning jämväl på Åland, samt att lagen fördenskull borde anses 

vara av 17Blandad naturn. 2 ) På sätt i ovan åberopade utlåtande framhålles~ 
bereder c.1et mycken svårighet att med hänsyn ti 11 den större eller nindre 

vikten av olika besti:irnmelser i srunma enhetliga lag lösgöra dem från sam~ 

manhan get med varandra och tillerkänna riket uteslut ande kompetens bct-räf

fande grundstadgandena och landskapet kompetens i övriga frågor. Detta giil~ 

ler i mycket hög grad läroplikten. Kommitten har på grund härav ansett? 

att den såväl ur praktisk som lagteknisk synpunkt lyckligaste lösningen av 

denna behörighetsfråga skulle vinnas dtirigenom, att läropliktslrgstiftnin~ 

gen i hela dess v:ic1 d skulle hänföras till rikets lagstiftning skompetens. 

Då denna lagstiftning i stor utsträckning berör fråGor av den vikt, att de 

måste anses undantagna från landskapets behörighetsområde, borde detta va

ra ett stöd för uppfattningen, att lagstiftningen bör tillkomma riket. 

Kostnaderna för folkskolväsendet böra enligt 25 § självstyrelselagen 

erläggas av landskapet, som dock kan påräkna, att utgifterna enligt lag·

fästa grunder kompenseras i utjämningsväg. Lagstiftningsbefogenheten på 

detta område har i praxis tillerkänts landskapet. 

Spörsmålet om utövningen av ~ensbef9genhet inom undervisningsväsen

dets område har i ett par fall varit föremål för Ålandsdelegationens och 
högsta domstolens bedömande. 

En foJkskollärarinna A.J., anstiilld vid folkskola i landskapet Åland, 

hade hos statsrådet anhållit om riitt att i avseenc1e å pension och alc1ers

ti.llägg få tillgodoräkna sig den tid, hon varit anställd st:.msom lärarinna 

vid samskola å fastlandet. Då ö.r8ndets avgörande kunde påverka sökandens 

avlöningsförh&llanc1en i hennes befattning och det gällde att pröva, huru

vida beviljande av för0liggande dispens kunde anses utgöra ett intrång i 

lanc1skapets och de lokala organens befogenhet, inbegärc1e undervisnings

m:inisteriet Ålandsdelegationens yttrande i ärendet. Delegationen fram= 

h?l:t fcr B·in de-1, 3 ) att ansökningen vore så allmiint hållen, att densamma 
17 1Li:J. Il sid. 78 

2) Se härom sfi. 210 

3) Å.D. II sid. 141. 
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hänförde sig till förmåner, som åtfölja anställning vid högre folkskola 

inom hela statsområdet, samt att det självfallet tillkom statsrådet c_;,Jct 

inom de gränser lag och författningar utstakade till prövninc och avgö::ran"

cle upptaga frågor om eftergift med avseende å grunderna för sökandei1s 

tjänsteårsberäkning. Återverkningarna av en eventuellt beviljad dispens 

pä avlönings- och pensions förhållandena vid folkskollärart jänst inom le:cnd·~ 

skapet komme att automatiskt regleras genom den i överenskommelseförord~ 

ningen av den 27 juni 192L~ stadgade reciproci tetsprincipen. Dele g at:;_0nen 

ansåg fördenskull statsrådet vara oförhindrat att bevj_lja sökandeE den be·-· 

gärda dispensen, vilket även skedde. 

Ett annat fall har i i)raxis ådragit sig ur)pmärksamhet. 1 )1 anledning 2,11 

uppkom111en meningsskiljaktighet mellan sjöfartsstyrelsen och Ålands lan.c1~ 

skapsnärnnd angående utövningen av elen 13 § förordningen om s jöfartsläTo~· 

verken av den 20 september 1918 stadgade dispensrätten r:.5rande intagning 

av elev i sjöfartsläroverk, har Ålandsdelegationen beretts tillfälle att i 

ärendet avgiva utliHande. Delegationen framhöll, att genom överenskommelse--· 

förordningen rörande undervisningsväsendet av år 1924 fastslagits, att be·~ 

stärnmelserna i rikslagstiftrli.ngen angående inträdesfordringar och lärokur~ 

ser skulle äga motsvarande tillämpning jämväl på Åland, och detta gällde 

även sjöfartsstyrelsensförenärnnda dispensrätt. Överenskommelseförordningen 

hade icke up1)hävt eller begränsat sagda dispensrätt ej heller överfört cl.cm~ 

samma å landskapsmyndigheterna. Ur självstyrelseJ.agens principer kunde 

icke härledas någon allmän befogenhet för landskapsnämnden att utan stöd 

av överenskommelseförordningen utöva dispensrätt i föreliggande fall? ~ 

Tvenne av delegationens medlemmar ansågo landskapsnärimden på särskilda 

skäl i förenämnda fall vara behörig att i ovannämnt avsecmde bevilja 

dispens. 

Ärendet hänsköts sedermera av handels~· och industriministeriet till 

högsta domstolen, som elen 20 april 1937 avgjorde frågan i enlighet med do:n 

av 11.landsdelegationen uttalade rättsuppfattningen. 

Härefter antog landstinget en landskapslag angående rätt för lP-:::".skape .. 

nämnden att bevilja dispens från de fordringar 9 som äro föreskrivna för 

att vinna inträde såsom elev vid högre navigationsskolan i Mariehrnim. Vid 

granskningen av detta landstingsbeslut uttalade högsta domstolen:, under 

hänvisning till sin ovan åberopade resolution, att c1isp ensrätten icke kun,. 

c1e utan ändring av 1924 års ÖV1:'enskommelseförordning överföras till 12,ncl~

skapsnämnden~ samt att sagd_a förordning icke kunde genom la~1skapslag 

ändras. I enlighet härmed fick landskapslagen även förfalla. 

1) Å.D. prot. 1/2 1937; utlåtande av 4/2 1937. 
2) Jfr. sid. !1'1 
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Spörsmålet om förhållandet mellan stats- och landskapsmynr.j_ghete-.:>na;::; 

dispensbefogenhet torde icke påkalla något uttryckligt stac1gan~1e ~- s ji::U_c--~ 

styrelselagen, men har kommitten likväl velat hä:2'.:' omnämna förbeJ::'ör-::: c.·, tve:n .. 

ne fall angående beviljande av dispens. 

Vid normeringen av kompetensfördelningen på undervisnin.g,:::väser.:iQt::-1 .. !L!·· 

råde har inom kornmitten rneningsolikhet yppats röranc.1e vi::::sa clela:t: o.,•r ~::Jn~. 

mi tteförslaget. (Reservationen sicL 234) 

h) Kommunal rösträtt. 

Rätten att antaga lag på kommunallagstiftningens område tillkorraei' en· 

ligt sjiilvstyrelselagstiftningen landskapet i övrigt utom att la.gbe.st~-;_,~-;1~ 

melser angående 11 grunderna för ko~nal rösträtt 11• äro riket förbehLillr:vi od:i 

att vissa förutsättningar för utövning av kommunal rösträtt i lanc1,sk~',:pet 

äro fastställda genom 3 § garantilagen. 

De bestämmelser i kornmunallagstiftningen~ som reglera unc1erstö.llnings

förfarandet, den kommunala vala1)paraten och dess funktioner samt c.1e:n kom-~ 

munala s j~ci.l vförval tningens former~ och c1e föreskrifter överhuvud, som vid 

kommunalförvaltningens utövanc1e böra iakttagas, torde i princip vara att 

hänföra till landskapets behörighetsområde. Om besvärsförfarandet i kom

munala mål stadgas i sjti.lvstyrelselagens 20 §. 

Till begreppet 11 grunder 11 höra de i rikets komrnunallagstiftnirg upptag·~ 

na grundbestämmelserna rörande allmän och lika rösträtt 9 omedelbara 9 lJro

portionella och hemliga val samt de allmänna förutsättnb.garna för ri:i.tt att 

deltaga i kommunala val. Stadgade undantag från valrätten synas enligt 
av en 

kornmittens åsikt/vara att hänföra till 11 grundorna11 • 

Stade3anclet under punkt 7 har av kornmitten förtydligats enligt ovan an~· 

givna tolkningsregel. 

En delvis avvikande mening har i denna fråga uttalats av en mec1lern i 

konrrnitten (se reservationen sid.235). 

i) Famil~e-. arvs- och fi:irmynde.K§k~xätt; handels-~växol~ 02J1 §)f!·~ 

;cätt; annan prtyaträtt 2 dock icke lag~tift_ping om idk011dq_~av ~o1'.flEJ'.'J2ds.~ 

flske och a_gcl~_Jl näri11&,ar och yrkenL]l1ed undantag av_ g_ru:qs1e~'lEJ::~_];i:i.~t~_a-J:;! 

~1ka _g§.ring__ oc~rke. 

Genom denna formulering av punkt 8 har gällande autonomilag Etökt regle-, 

ra kompetensfördelningen mellan riket och lan J.skapet på den allm~inna och 

speciella privaträttens samt näringsrättens viktlgc-;, ::_ggstiftningsom:..::åde11" 

Dessa bestämmelser hava i praxis givit anledning till ett antal svårlösta 

tolkningsfrågor. Svårigheter hava sO.lunda uppkommit c1ärigenom~ o:tt det 

lagtekniska systemet för grupperingen av de rätts områden, som fö:r.,behå~'--li ts 

rikets exklusiva lagstiftningsmakt, äcst rum på basen av c1en i doktrinen 

vedertagna indelningen av rättssystemets olika ämnesområden 9 detta tiYen i 
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sådana fall att de teoretiska gränserna för olika rättsgebit icke äro 

skarpt utstakade. Vissa rättsområdGn underlyda delvis privaträtten och 

delvis den offentliga rätten; andra rättsområden upptaga rättssatser järn~ 

väl från angränsande eller nä' besläktade rätts~rupper. Detta är exempel~ 

vis fallet med handelsrätten 9 som hos oss till väsentlig del reglerats 

genom rättssatser, hörande till obligationsrättens område, men som ut

sträcker sig även till den speciella privaträttens gebit. Handels- och 

näringsrätten gripa i flere punkter in på varandras områden. Då det han

delsrättsliga och det näringsrättsliga intresset enligt punkt 8 äro ur be

hörighetssynpunkt normerade på olika sätt, har detta givetvis varit ägnat 

att åstadkomma osäkerhet i lagens tillämpning. 

Xven andra anmärkningar kunna göras mot avfattningen av sagda punkt så~ 

väl ur lagteknisk som ur saklig synpunkt. I redcliionellt avseende mindre 

lyckad är uppställningen med undantag från undantag. Närings~ och yrkes

lagstiftningen uppställes här såsom en undantagsgrupp i förhållande till 
privaträtten, ehuru förstberörda tvenne områden till avsevärd del falla 

inom förvaltningsrättens gebit. Under begreppet "annan privaträtt" bör 

väl hänföras såväl de till civilrätten hörande rättssatser som ock den 

speciella privaträttens tidigare i lagtexten icke uppräknade områden. 

Emellertid uppräknas senare under punkt 8 uttryckligen vissa till den 

speciella privaträtten hörande lagstiftningar (skiftesväsendet, jordbruket 

och dess binäringar, vissa delar av arbetarlagstiftningen 9 handelsregister, 

näringsrätt). Särskilda viktiga rättsområd.en 9 ex. vattenrätten, koloni

sations- och lösningslagstiftningen 9 jordlegorätten, banklagstiftningen, 

sparbankslagstiftningen, den offentligträttsliga försäkringsrätten samt 

valutahandeln nämnas icke i lagtexten. Detsamma är förhållandet med flere 

gr:.,nsfall, då näringslagstiftnirgen tangerar även närbesläktade områden 

(ex. lagstiftningen om skjutvapen, eldfarliga vätskor, explosiva ämnen 

etc.). Begreppet ngrunderna för rätt att idka näring och yrke 11 är till 

sin innebörd svävande och lämnar rum för olika tolkning. 
Dessa uppenbara lucko·· och inadvertenser i lagstiftningen har kommit~ 

ten sökt i görligaste måtto fylla och utjämna genom omformulering av stad

gandena i 8 punkten utan att dock någon avsevärd förskjutning av de hit

tillsvarande behörighetsgränserna åsyftats. De stadganden, som äro avsedda 

att ersätta bestämmelserna i nuvarande punkt 8, hava uppdelats i fem skil

da punkter n~ris 8, 9, 10, 11 och 13. Vid avfattningen har kommitten ta~ 

git behörig hänsyn till de tolknings:-esi:Jteitt eom vid lagtillämpningen 
vunnits i nu ifrågavarande behörighetsfrågor. 

Familje-, förmynderskaps-, arvs- och testamentsrätten äro i rättssyste

met klart avgränsade från övric;a delarav elen allmänna privaträtten (civil

rätten). Någon osäkerhet beträffande kategoriseringen av resp. rättsnormer 
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torde i nu berört avseende ej föreligga. Detsamma gäller de i lagrummet 

uppräknade rättsområdena växel- och sjörätt •. Till växelrätten hör be

greppsenlie;t jämväl checklagstiftningen; med sjörätt förstås i detta sam

manhang endast den privata sjörätten. 

Till rikets behörighetsområde hava därjämte hänförts de delar av han

delsrätten, som underlyda den allmänna privaträtten (bl.a, bolags- och 

aktierätt, försäkringsavtalet, illojal konkurrens, handelsagentur, köp 

och leverans m.m.); så ock lagstiftningen rörande irnrnateriella objekt. 

Följande rättsgebit, av vilka flertalet varit föremål för tolkning och 

tillförts rikets behörighetsområde, hava av kommitten i lagtexten införts 

såsom riket förbehållna~ firma och prokura, varumärke, ursprungsbeteck~ 

ning samt upplags- och warrantrörelse. 

Den speciella privaträttens ställning till Ålandslagens system är ut

tryckligen normerad i 8 punkten såvitt angår växel- och sjörätten, jord

bruket och dess binäri~g~r, näringsrätten, vissa delar av arbetarlagstift~ 

ningen, handelsrcgister och skiftesväsendet. Däremot beröres i detta lag

rum icke direkt den viktiga e;ren av speciell privaträtt, som hänför sig 

till vattnet och dess användning. Endast de rättsnormer, som re~lera vat

tenområdets utnyttjande för fiske, omnämnas uttzy;kligen under c1enna punkt 

i samband med frågan om jordbruket och dess binäringar. 

Enligt gängse, dock icke obestridd rättsuppfattning, som av högsta dom

stolen godkänts, 1 ) hänföres yattenrätt8n, såsom en del av den speciella 

privaträtten, i hela dess orafattning till rikets exklusiva lagstiftnings·~ 

befogenhet. Icke blott de delar av vattenrättslagstiftningen, som avse 

skyddande av grannelagets intressen, utan även de inskränkningar i vatten

äganderätten, som vila på offentligträttslig grnnd, anses utgöra sådana 

ingrepp i den enskilde ägarens rättssfär, vilkas legislativa normering hör 

riket till. _Någon skarp gränslinje mellan vattenrättens privata och offunt

liga del uppdrager den gällande vattenrättslagstiftningen icke, utan be

hanc1laa dessa i ett ore;ani.skt sammanhang. 
Kommitten har på grund hti.rav under punkt 8 upptagit vattenrätten bland 

de områden, som förbehållits rikets exklusiva lagstiftningsmakt. En av= 

vikande åsikt härutinnan har clock inom kommitten uttalats (se reserva
tionen sid. 235) 

j) Folkpensionering. 

Frugan om befolkningens ekonomiska tryggande vid inträdd ålderdom och 

invaliditet, som under en lång ticl stått på dagordningen, har i vO.rt land 

vunnit sin lösning genom §gen om folkpG1l,.SioneringJ. utftirdad elen 31 maj 

1937, jämte det till sagda lag anslutna författnineskomplexet. 

Enligt denna nya lagstiftning är försäkringen avsedd att omfatta alla i 
TÄ.D. III sid. 154-, 155 ff. 



- 185 ~ 

i Finland bosatta arbetsföra personer, som uppnått en viss ålder. Denna 

form av socialförsäkring omfatt"lr sc:llunda icke blott lönarbetarna, vilka 

i särskild grad äro i behov av samhällets skydd 9 utan även andra person~ 

grupper enligt ett av lagen fastslaget system. 

Folkförstikringsprincipens legislativa genomförande är såluncla i viss 

mQn att anse .såsom en utveckling av den redan tidigare genomförda arbe

tarförsäkringslagstiftningen9 men kan på grund av sin vidsträcktare om= 

fattning icke anses höra till sistberörda rättsgebit. Snarare kunde Qet 

göras gällande, att folkpensioneringslagen bee;reppsenlir:;t vore att hän

föras till 11 område ll vilket här in tills icke av lagstiftningen förutsatts 11 

( 9 § 2 mom. 13 p.) ll c:;huru å andra sidan kan invändas, att vis sa delar av 

socialförsi:i.kringen redan tidigare varit föremål för reglering i lagstift~ 
. . . 1 ) ningsvag. 

Komrni tten har funnit clc:;t ligga ej blott i rHrnts utan även i lanclska

pets välförstådda intresse 1 att detta nya lagstiftning sområcle vid behörig~ 

hetsgränsernas uppdragande inordnas under rikets lagstiftningsb(~hi>ric;ho-t;. 

k) Mode~skap?uncler~töd. 

Uti lagen om självstyrelse för Åland uppräknas vissa huvudgrupper inom 

rätts systemet ll vilka hänföras till rikets uteslutanc1-e lagstiftningsmakt. 

Bland dessa återfinnas arbetarskyddslagstiftningen och 11 områcle 9 vilket 

härintills icke av lagstiftningen förutsatts" ( 9 § 2 mora. 13 p.). Fattig

och övrig v~crdlagstiftni. ng 1 med undantag av lösdrivarlagstiftningen, äro 

enligt självstyrelselagen att hänföra till landskapets behörighetsomr~1de. 

Ålandsdelegationen har i utlåtande till s0cialministeriet av den 23 
maj 1938 frarnhålli t att lagstiftningen angti.endG moderskapsunderstöd av o,r 
1937 begreppsenligt icke vore att anse såsom en gren av arbetarokyrlrl.c::ln.g~ 

stiftningen 9 eniir understödsverksamheten ej är begränsad till lönarbetare 

utan omfattar alla gruDper av behövande barnaföderskor. De åtgärder till 

barnaföderskornas tryggancle ll som frcm samhällets sida vicltagi ts? fann c1e

legationen snarare vara att betrakta som en utbyggnad av fattigvårdslag

stiftningen. Det åberopade förbehållet i självst. r lselagen beträffande 

nområde? som icke härintills av lagstiftningen förutsatts 11 ? syntes icke 

kunna givas en så vidsträckt innebörd 9 att enbart utveckling eller påbyg~

nacl av gällande rättsnormer skulle vara undantagen från landskapets kompe

tens. 2) 

Kornmitten har för sin del ansc;tt sig böra föreslå att denna befolknin:?;s 

politiska sä:r:l..:1.c;stiftning bleve hänförc1 till rikets behörighetsområde .Htir= 

för tala såväl principiella som praktiska skäl. Sålunda skulle socialmi

nisteriet åviilvas skyldighet ej blott att ombesörja moclerskapshjälpens 

1) Jfr. sid. 20b-207. 
2) Jfr. sid. 206-207. 
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finansiering på Åland utan tiven att lJå rekvisition av cle åländska kom

munerna förse desamma med naturapersecllar fCir moderskapsvården. 

Inom kommitten har i denna fråga yppats meningsskiljaktighet (se 

reservationen sid. 236). 

1) Arbetarlagsti:ftninr;. 

Den s.k. arbetarlagstiftninGen bildar i vårt riittssystern ett avsnitt 

för sic vid sidan av näringslagstiftningen. Till arbetarl:rgstiftningen höra 

lagbestämmelser om arbetsavtal? arbetsreglemente 1 läroavtal, arbetarskyclcl 

och arbetarförsäkring. De två sistnär:mda grupperna nämnas uttryckligen 

under 8 punkten såsom förbehcdlna rikets exklusiva lagstiftningsmakt. Be~ 

stämmolserna om arbetsavtal torde till övervägande del vara av privat

riittslig natur och på denna grund i allmänhet vara förbehållna rikslag

stiftningcn. Olika åsikter hava emellertid yppats därom, vilken stiillning 

arbetsavtalet skall anses intac;a i rättssystunet. Högsta domstolen har i 
ett avgivet utlåtande 1) funnit lac;arna om arbetsreGlementen och liiroav~ 
tal hänföra sig till yrkes- och nt\.rinp;slagstiftningen samt att dessa la

gar på sådan grund och enär de icke kunde anses beröra arbetsskyddet i 

ee;entliG m.eninc; 1 ej böra anses förbehållna rikets lagstiftande organ. Den-

na rättsuppfattning godkändes även av republilrnns president~ 

Lagstift:ringen angående arbetsförmedling och förlikning i arbetstvister 

har ansetts höra landskapet till. 

Kornmitten har för sin del ansett, att arbetarförsäkrine;s- och arbets

skyclclslagstiftnincr,en järate de därmed niirbesläktade rättsområdena angående 

arbetsavtal 1 arbetsför:nedling 1 arbetsreglemente och läroavtal borcle hän

·föras till riksts lagstiftningskornpetens. Den nuvarande uppdelningen av 

korn.p8 l;ensförcle1ningen på detta avsnitt av vårt rättssystem är enliet kom

mitt6ns åsikt äenad att leda till splittring och om da och ligger det 

si~i.rskilcl vikt uppå? att förh&llanclena å detta socialpolitiska gebit ordnas 
p<.1 ett enhetligt sätt. 

Begreppet arbetarskydd i 9 § 8 p. har s?wom ovan frarnhålli ts i :rJraxis 

tagits i inskriinkt mening 1 omfattande elen egentl iga arbetsskyddslagstift

ningen och därmed sarnmanhcjrande författningar. Emellertid finnas flere 

andra grenar av arbetarlagstiftninr;en, vilka innehö.lla stadganclcm? som kun

na hänföras till arbetsskydd i vidsträckt mening. Dylika bostärmnelser åter
finnas bl.a. i den speciallagstiftnin1·, 1 , •)El reglerar sjöfartsnäringen. 

Även de här ovan sL-1.rskil t uprJräknacle lagstiftningarna om arbetsavtal? ar

lJetsförmcc!_ling 1 arbetsree;lemente och läroavtal torde i icke ringa mån bö

ra anses tillc;odose arbetss':yddets intressen. Kornmitten har fi5rdenskull 

velat giva hi thör."'lnrl G sta<'lc;::c~tcle em s;.l.rlan avfattning, att detsamma skulle 

1) Å.D.II sid. 128. 
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inrymma samtliga i arbetarlagstiftningen upptagna bestämmelser av denna 

art. En dylik utvidgning av arbetsskyddsbegreppet synes bäst motsvara 

den gällande lagens rätta mening och grund samt clet syftemål beträffande 

arbetarskyddets enhetlighet, som legat till grund för stadgandets införan

de i autonomilagen vid 1920 års riksdag. (Jfr. grnndlagsutskottets be

tänkande) • 
Inom kommitten har ifrågasatts, huruvida icke arbetslagstiftningen i 

hela dess vidd lJordo förbehållas republikens exklusiva lagstiftningsbe= 

hörighet; detta främst på grund av den sociala lagstiftningens raskt 

fortskridande utveckling. I huvudsak synes dock detta syftem&l bliva för

verkligat genom det uttryck kommitten infört i lagtexten, nti.mligen 11 ar~ 

bGtsskyddet i vidstriickt mening 11 • 

En medlem av kornmitten har ansett gällande lag böra i denna punkt bi

behållas oförändrad, synnerligast som landskapet i flere fall opåtalat 

utnyttjat sin lagstiftningsbefogGnhet inom detta område utan någon an

märkning från statsmakten sida. (Se reservationen s.k\ 236) 

m) Jorclinlösning och koloµisation. 

Vad beträffar lagstiftn:irgen angående inlösen av legoområden, anskaffa~ 

cle av jord för kolonisationsändamål och övrig kolonisationslagstiftning 

har stor tveksamhet varit rådande i fråga om kompetensfördelningen. Å

landsdelecationen har uttalat den åsikt, att denna särlagstiftning bör 

inry.:mnas under begreppet 11 idkande av jordbruk" och således i princip böra 

landskapet till. Denna uppfattning bi träddes jämvi:il av lm dskapets mynclig~ 

heter. Uti ett utlåtande ställde sig högsta domstolen på en motsatt st2nd

punkt, och uttalade att sagda uttryck endast åsyftade de normer, vilka 

reglerade jordbruk såsom näring, ävensom att jordinlösnings- och övrig 

kolonisationslagstiftning, som avs8.g att bereda tillfälle åt obesuttna 

att förvärva äganderätt till jord och sålunda hade ett helt annat syJ>te

mål än det nyss antydda samt grundade sig på principen orn expropriation 

av jord, därvid skifteslagstiftningens föreskrifter komme till tillti.mp

ning9 icke vore att hti.nföra urn1er nu ifrågavarande stac1ganc1e i Ålanclsla

gen. Högste, domstolen fann alltså kolonisationE"".äsenclet höra till den c1el 

av privatriitten, som jämlikt punkt 8 är förbehållen republikens lagstiftan

de organ. Om denna uppfattning förenade sig även republikens president.i) 
Såsom en konsekvens av clenna tolkning har i praxis fastslagits, att 

lagstiftningen angående inlösen av leg'.Jornråc1c samt lagstiftningen ang5.en~ 

de kolonisat:icnslägenheter och londskommunernas kolonisationskassor höra 

rikets lagstiftning till och att detsamma är fallet med lagstiftnine;en 

ang[\enc1e anskaffande av jord för kolonisationsändamål, dock så att till~ 

lämpninr~en av sistnämnda lagstiftning påverkas dels av 23 § i s jälvsty= 
1) A.D.II sid.24~32,39,41,44,45,49,50,58,63,65,90,91 ,97-100,105~108,110-

1150 



- 188 -
relselagen och dels av de skyddsbostärmnelser 5 § garantilagen uppställer. 

LaGstiftningen angående jordinlösen och kolonisation G ecklesiastik jord 

är likaledes hänförc1 till rikets kompetens. 

Lagstiftningen om jorc1inlösen och kolonisation å samt utarrendering av 

statens bostiillen och skogsmarker äger 1 jämlikt uttryckliga stadganc1en i 

resp. speciallagar, icke tillämpning inom landskapet Åland. Det '.ir att 

märka, att re1Jublikons lagstiftningsmync1ighet på detta område är begr~in~ 

sacl, för såvitt angår cle jordegenc1omar, varom stadgas i 23 § sji'ilvstyrel

selagen. 

Kmnmi tten har, efter ornröstnincs, ansett sig böm i lagtexten intaga ett 

fö::c.ydligande tillägg rörande nu nämnda särlagstiftning i anslutning till 

förberörda tolkning. (Se reservationen sid.236) 

n) I°i~';f:Jrätt. Grunderna för rätt att idka näring oc]l__yrke. 

Det i 8 punkten begagnade utt::cycket "grunderna för rätt att idka nä-~ 

ring och yrken har såsom allaredan framhållits i praxis givit anledning 

till tolkningssvårigheter. 
Beträff'ande innebörden av denna lokution hava tvenne motsatta tolknin

gar gjort sig gällande. Inom Alandsdelegationen har den åsikt uttalats, 

att uttrycket azsåg sådana allmänna stadganden, som tillförsäkra rikets 

medborgare rätt att fritt idka näring eller yrke. Till stöd för denna 

åsikt har framh[i,lli·_ , att själ vstyrelselagens syftem&l varit att hindra 

landskapet att irn:k:rsnka näringsfriheten i större utsträckning iin vad en= 

ligt rikets lagstiftning vore fallet. En vidare tolkning beträffande be

greppet 11 grunderna 11har gjorts gällande såväl inom Ålandsdelegationen som 

hus högsta C.omstolen. Man har nämligen ansett uttrycket omfatta jämväl de 

spec i P l l 8 gi·nnfl fiiruts:·ittningarna för utövning av något visst reglemente~ 

Vid granskningen av flere laidstingsbeslut hava Ålandsdelegationen och 

högsta domstolen ö..gt taga ståndpunkt till kompetensfördelningen mellan 

riket och landskapet på nLi.ringsrättens område. Därjämte har kompetensför

delningen i några fall ordnats genom överenskommelseförordning. 1 ) Här ne

dan lämnas en översikt av de resultat, som härutinnan vunnits. 

~-i_t,tnin~nr~q_enclE}~_skj_utvapen. Genom överenskormne lse förordning av 
den 27 maj 1932 angående polisvården och i samband därmed stående förvalt~

ningsgrenar i landskapet Åland har kompetensfördelningen & detta område, 

som i huvudsak berör tillgodoseendet av statens säkerhet 9 ordnatsså
9 

att 

kontro11en koncentrerats hos landshövdingen, som i förekornrnande fall iiger 
anlita landskapsnämndens biträde. 

Lap;stiftnJ:.DJl.en _9-nu"i_endQ_~_e_l_dJm;Jj-r.i:? v:ät_f_jk_Of'...!. DPnna J agstiftninr; kan i 

1) Jfr. sid.188~189. 
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huvudsak hänföras till allmiin ordnj_ncs och säkerhet och faller i c1essa av~ 

seenden inom landskapets behörigl1etsområde. Ur näringsriittsli,~ synpunkt 

har lagstiftningen ansetts vara av blandad natur i så måtto" att grunclr:::v:•._,. 

na för näringsutövningen htiniörts till rikets kompetensområde 0 

Vicl gransknin{S av ett lanc1sti:ngsbcrnlut genom vilket c1en i riket g'.illan~ 

cle lagstiftningen angcLEmdo eldfarliga vätskor ant3.c;i ts att såsom l2,ncls1rn~JS·~ 

lag gälla på Aland, har Alandsclelec;ationen ut-IB lat den ilsikt ·: ) att c18rn1a 

lagstiftning endast kunde anses beröra rena ordninc;s~, och sälrnrhetssyn~ 

punkter samt på sådan grund principiellt ankom å landskapet. Landsk'J.,p3·~ 

lagen fick även träda i kraft. Vid handläggning av detta opörsmål i sam_~ 

band med frågan om ordnandet av polisväsendet på Alancl hade delegatioEen 

ställt sig mera tveksam beträffande kompetensfördelningen samt uttalat 

elen uppfattning~2) att ifrågavarande lagstiftninc; dock kunde anses i viss 

r:1ån beröra statens s~i,kerhet samt att bevi::.jande av närinc;srätt därför bo:I'

de ske i samråd mecl landshövdingen. Uti nyssnämnda överenskommelseförorc1-

ning angående organisation av polisvården i landskapet Åland upptogs i 

anslutning till sistberörda rö.ttsuppfattninc; ett staclgande, enligt vilket 

tillsynen över efterlevnaden av författningarna angående elclfarlic;a ämnen 

hänfördes till landskapsnänmdcms kornpetens 9 dock sö. 9 att det åll'tg nämEc1e~1-

att i samråd med landshövdingen meddela sådant tillstånd till näringsut~ 

övning, som i resp. författninh omförmhles. 

L=agstift~en angciencl~y_ilosi v~ ämn~ Hi thtirancle föreskrif+;.3r lJ(-Jra 

hänföras dels till Hallrnän ordnine och säkerhet 11 och clels till närings~

lagstiftningens rättsområcle. Upprätthållandet ooh befrämjanc18t av allmän 

ordnine och säkerhet samt förebyge;ande av oordningar och allmänfarliga 

händelser utgöra enlie;t självstyrelselagens systern en landskapets angc

liigenhet. Enär förberörda lac;stiftning dock i viss mån även berör statens 

säkerhet 9 och or:is orgen härom enli gt själ vstyrelselagen är förbehållen r1-

kets myndigheter, skall övervakningen av lagstiftningens efterlevnad och 

beviljande av näringsriitt jämlikt föreskrifterna i ovanåberopade överens~ 

kormnelseförordning angcienc1e den &länclska polisvårdens orGanisation ankom-· 

ma 2 landekapsnti,mnclen och landshövdingen i samrclcl. 
Lagstiftningen angående hållande av värdsh\l_S t-,.!!;~t~:ber,~::; ?...- kafe 9 bi:J.--· 

j_ard och kägelbana. Den av landstinget antagna lagen ane;ående förenämnda 

rörelser befanns vid verkställcl granskning icke arse 11 grundernan för nt~N

ringsutövning. De befogenheter 9 som enligt i riket gällande författning 

utövas av landshövdingeq överfördes Genom landskapslar::;en .:_1. lanc~sl<a-;;imi:~n ~ 

den. 3) 
1) 1C"D. III sia_.-119 ff. 
2) Å.D. I sid. 91 
3) Å.D. II sicl. 33 ff. 



- 190 -
LCJ,gstiftningen angående bankbolar~s verksamhet samt__J?J?._arba11ks- och 

pan-:·1ånerörelsen. Vid granskningen av landstingsbeslutet om antae;ande av 

en landskapslac 1 enligt vilken rikets ban~la__g skulle i huvudaak oföränd~· 

rad ._:.:;..:~lla även p<:'\ Aland, har l~landsdelegationens majoritet 1) funnit, att 

banklae;en till avsevärd del omfattar civil-, process- och straffriittsliga 

stadganden. De rent näringsrättsliga föreskrifter, vilka ingå i giillande 

lag, ansågos innehålla allmänna grunder för utövande av bankverksamhet. 

Delecationens flertal ansö.g fördenskull rikets banklag vara gällande hven 

p2 Alancl samt att landskapet hade saknat behörighet att antaga lagen sd.~ 

som landskapslag. Inom delegationen hiivdades emellertid även den uppfatt

:ring, att detta till de reglementerade närirg arnas rätts område hörande p;e

bi t borcle falla inom ramen för landskapets kompetens, dock med tidigare 

berörda undantagsförbehåll rörande 11 grunderna 11 • 

Högsta domstolen fann i avgivet utlåtandr. :. ) att landstingsbeslutet be= 

rörde grunderna för utövande av bankverksamhet, och då detsamma jämväl 

till avseviird del innehöll stadganden, som enligt självstyrelselagen vore 

undantagna landstingets lagstiftningsbehörighet, hemställde hör;sta dom~ 

stolen, som ansåg förfarandet vicl utfiirdande av s.k. 11blandacle lagar 11 3) 

ej vara i detta fall tillämpligt, att landstinGsbeslutet finge förfalla. 

Detta blev även republikens presidents beslut. 

Vid granskningen av landstingsbeslutet rörande ::cntagandet av rikets 

lagstiftning om sparbanker.' anlades inom Ålandsdelegati onen~-) delvis av

vikande synpunkter. Delegationens flertal ansåg sparbankslagstiftningen 

visserlic;en till avsevärd del upptaga civil-, process och kriminalriitts

liga stadganden ävensom besti:hnmelser, som angå grunderna för utövning av 
sparbanksrörelse; men då detta lagstiftningsgebit jämv.:il omfattade bestäm

melser av näringsrättslig natur 9 underliggande landskapets lagstiftnings

makt9 fann majoriteten hinder icke föreligga att låta landskapslagen trä~ 

da :\ ~;:raft i den för 11 blanclade 11 lagar vedertagna ordningen. 

Inom delegationen uttalades i dessa frågor olika åsikter. 

Högsta domstolen5) gav beträffande sparbankslagen uttryck åt enahanda 

syn1)unkter, som i ärendet rörande banklagstiftningen. Republikens president 

förordnade att ladstingsbeslutet skulle förfalla. En medlem av höc;sta clom~ 

stolen ansåg båda dessa landskapslagar kunna tillåtas träda i kraft. 

Ända seclan Ålands självstyrelse träde i funktion har statens kontroll= 

verksamhet rörande dessa näringsgrenar b 1kinEp ektionen och srJarban ks= 

inspektionen) fungerat jämväl på Åland. 

1 A.D. utlatande 2/4 1936 
2 Utlåtande av 28/5 1936. 
3) Se sid. 210 
4) Å.D. utlåtande av 2/4 1936. 
5) Utlåtande av 28/5 1936. 
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majoriteten inom delegationen den uppfattning, att näringslagstiftningen 

i i1rincip ankom å landskapet, icke blott dithörande rättssatser av of~ 

fentligträttslig natur utan ock, såsom lagrummets ordalydelse gåve vid 

handen, resp. bestämmelser av privaträttslig natur. Den del av försäkrings -

rätten, som normerade försäkringsrörelsen, - häri inbeGripet jämväl de 

rättssatser, som kunde anses höra till den speciella privaträtten -, ut

gjorde enligt majoritetens uppfattning en självständig underavdelning av 
näringsrätten,om ock vissa andra element däri ingå. Denna särlagstiftning 

och därtill hörande förvaltning borde sålunda i huvui sal\: ankomma å land= 

skapet, vilket jämväl framginge clärav, att ett visst avsnitt av försäk

ringsrätten, n~mliGon arbetarförsäkringslagstiftningen, uttrycklicen un~ 

dant:asi ts. På dessa skäl och då en förval tningsförskjutning i ovan omför

mälc1 riktning borde anses iindamålsenlig, förordade Alandsdelegationen 

landskapsnärnndens initiativ. 
En minoritet inom delegationen uttalade en avvikande mening beträffan= 

de begreppet 11 grunderna 11 och hänvisade till den tolkning av sagda uttryck 

delegationen i sina tidigare analoga uttalanden omfattat. Enär sålunda de 

förvaltningsuppgifter, som enligt landskapsnämndens initiativ skulle över

föras till rikets organ, uteslutande byggde på stadganden av rikslag

stiftningsnatur, ansåg minoriteten att den föreslaGna förvaltningsför

skjutningen icke lagligen kunde äga rum. 
Margarinlagstiftningen jämte därtill hörande förvaltning anses vara en 

landskapets angelägenhet, frånsett grunderna för rätt till näringsutöv

ning. Ehuru övervakningen av tillverkningen o~h handoJ.n med margarin och 
andra slag av näringsfett samt margarinost i pr:ircip synes tillkomma len c1-

skapets organ, ti.r det dock tvivelaktigt om och i vad mt\.n ett dylikt över~ 

vakande i praktiken låter sig genomföra; de nödiga fackinsikterna för 
1

) 

kontrollens handhavande stå näppeligen landskapets myndigheter till buds. 

Tillverkn_ing och. fjtrsäljning___av konstgjor® m:i:,_:g.~e_i,-:.~lv~:t.t-8A 13_aJ~t. h.a:r:i:del 
och fabriksmässig t_;Lll V_$rkn:!Jip: mr sv~~ maltdrycker. LaGstiftningen C:tn· · 
gående tillverkning och försäljn:irg av konstgjorda mineralvatten tillhör 

principiellt landskapets kompetensgebit. Villkoren och förutsättningarna 
fiir rätt att utöva yrke på detta område måste dock i enlighet med s jii.l v

styrelselagons grundsatser vara enhetliga över hela riket, för såvitt an= 

g<.ir kontrollen över alkoholc.;ränscms behöriga iakttac;ande. 2 ) 

Lagstif_tninr~en anr;åond_9 cie}\:tr_j.slf_.Cl, a.E]..Uro:gninr~ar. Högsta domstolen har 

uti en pii grund av 35 § självstyrelselagen till dess avgörande hänskjuten 

kompetensfråga förklarat? att den i riket gällande lagstiftningen angåen

de elektriska anläggningar är att hänföra ti 11 näringslasstiftningens om-
1) A. D. 111 sid. 14.6. 
2) A.D. V sid. 117. 
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råde, vilken lagstiftning,med undantag av 11 grunderna för rätt att idka 

näring11 förbehi'i.lli ts landsl\a pets lagstiftande organ. Tillika har högsta 

domstolen utt8la-t, att de i rikets lagstiftning incsående stadgandena, s6.

vitt de angå ordning och säkerhet, icke äro av den beskaffenhet, att land~ 

skapets lagstiftande organ jämlikt 9 § s jälvstyrels elagen, jämförd rnecl 17 

§ samma lag, vorG oberättigat att därom besluta. 

Då landstinc;et antog en landska. pslag med syftemål att bringa den pti 

Åland gällande äldre lagstiftningon i ämnet i nära anslutning till rikets 

gällande lagstiftning, uttalade sig Ålandsc1elegationen 1 )beträffande be

greppet grunderna s&lunda, att med detta uttryck i nu föreliggande fall 

borde förstås, att till näringens utövande erfordrades tillstånd (kon

cession), som gives först efter en föregången prövning av de garantier, 

vilka i säkerhetens intresse påkallas, men diiremot icke behörighet för 

viss myndighet att meddela tillstånd till näringsutövningen. Till grunder~ 

na borde därjämte h~nföras anordnande av till> yn i fråga om koncessions= 

villkorens behöriga fullgörande och iakttagande samt att vården av an~ 

läggningen och lednin,;arna skall handhavas av kompetent person; däremot 

hörde det icke till grunderna, på vilket sätt denna t ;_llsyn utövades och 

huru kvalificerad den person borde vara, som handhar anläggningens vård. 

Till grunderna hörcle, att anläggningen borde vam underkastad en effektiv 

löpande kontroll i säkerhetens intresse, men huru besiktningarna verkstäl

las och genom vilka organ detta äger rum fölle utom begreppet grunderna. 

Högsta domstolen ställde sig i huvudsak p& samma ståndpunkt. GrundEic;g
ning ~ch drift av elektrisk anläggning borde anses såsom näringsutövning 

och landstinc;et tillkom å detta omri'tde lagstiftni ngsmakt, utom stivi tt an

gick c;runderna. Till begreppet grunderi1a hörde, utom c1e i niiringslagen av 

år 1919 upptagna allmänna förutsättningarna för näringsutövning, jämväl 

det i näringslagens 3 § ingående stadgandet, enligt vilket nu ifr[-\.gavaran

de näringsverksamhet J:.ir undantagen från de fria näringarna och unc1erkas~~ 

tad de 0 villkor och bestämmelser, som äro eller framdeles varda meddelade 

i särskilda lagar och författningar 11 • Att lagstifta om dylika villkor och 

bestämmelser ankomme enligt högsta domstolens åsikt å landstinget, dock en

dast i smö. måtto, att landskapslagen icke stode i strid mecl republikens 

a~lmänna in~ressen. ,,Högsta ~omstolen ansåg äve
1
J för ~in del, att hincler 

for lac;ens ikrafttradande sasom 11 blandad lag" icke forefanns. 

Republikens president fann emellertid landskapslagen vara stridande 

mot republikens allmänna intresse på den grund,att lagen skulle beröra 

även statens elektriska anläggningar på Åland,ooh fick lagen av denna 
anledning förfalla. 

1) A.D. utlö,tande av 11/2 1938. 
2) Utlåtande av 28/3 1938. 1) Se sid. 210. 



Ovanstående redogörelse ger en bild av de sv&righeter, vilka man vid 

tillämpningen av sjiilvstyrelselagen haft att bekämpa beträffande tolknin

gen av begreppet 11 grunderna för rätt att idka raring och yrken och lämnar 

tillika direktiv för de riktlinjer, enligt vilka lagens förtydligande bor~ 

de ge stal tas. Kornmi tton har för sin del vid övervägandet av detta sriijrs

m8.l konrrni t till det resultatet, att denna alltför generella nor::.n fö:r: kom

petensfördelningen bör i lagen närmare definieraso NQgon större förskjut

ning av behörigretsgrunderna bör likväl i detta sammanhang icke ifr8ga= 

komma. 

Enligt konm1ittens förslag skulle behörighetsgränserna på näringsrät

tens gebit så utstakas, att vissa reglementerade näringar, vilkas norme

ring anses böra förbehållas rikets lagstiftning, bleve undantagna i så

dant avseende, varemot övriga näringsfång finge av landskapet legislativt 

regleras. Dock borde stadse näringsfrihetens allmänna grundsatser vid ut

övningen av den lokala lagstiftnint_;srätten beaktas, bl.a. i fråga om 

grupperingen i fria och ofria näringar. 

Därest sålunda ett näringsfång, som enliGt republikens lagstifiiing är 

rec;lementering underkastat, hcir till området för landskapets lagstift~ 

nins:sbefogenhet, skulle c1et ankomma ö. landstinget att genom landskaps lag 

orclna hithörande rcglementering i enlighet med landskapets förhållanden, 

behov och intressen. I detta avseende borde likväl vissa direktiv från 

statsmaktens sida uppställas. Om en näring enligt rikets lagstiftning 

endast får utövas på grund av utverkat tillstånd och under speciella vill

kor och förutsättningar 9 bl. a. i fråga om vh &:a påbjudna kvalifikationer 

hos näringsutövaren~ måste detta lända till efterrättelse jämväl i land

ska11et o Föreskrives exempel vis i rikets lag att vissa /rken endast få id

kas i stad eller av kornmun el.ler bolag, sornbilclats i välgörande syfte 9 

eller av förening 9 eller att befogenheten att idka en rec;lementerad nä~· 

ring skall vara personell, resp. kunna över1Gtas 9 så böra motsvarande 

speciella grundförutsättningar beaktas i landskapslagstiftningen. Av land

skapets förhållanc1cm betingade smärre modifikationer i dessa villkor för 

närinGsutövningen torde dock kunna i praxis medgivas. Sulunda föreligger 

icke något hinder för överförandet av resp. tillsynsrnyndichct till land

skapets egna organ 9 förutsatt att garantier finnas för en effektiv kon

troll i säkerhetens intresse. 

Ovan omförmi.,i.lda inskränkande förbehåll beträffande landstingets lac;~ 

stiftningsbehörighet pil de reglementerade ntiringarnas område har av korn~ 

mi ttcn i lac;texten formulerats s2J.unc1a, att rikslacsstiftningen skulle län·~ 

da till efterrättelse 7 såvitt angår de speciella förutsättningarna för ut~· 
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övning av visst reglementerat näringsfång inom nu berörda grupp. Uttryc

ket är visserligen nåcot allmänt hållet 9 men praxis kommer att i fram

tiden hava ett gott stöd uti den tidigare lagtillämpningen i resp. be

hörighetsfrngor. 
Av de reglementerade näringarna borde enligt kommittens förslag till 

punkt 10 följande förbehållas republikens exklusiva lagstiftningsbehörig

het~ i tryckfrihetslagstiftningen omförmäld näring 9 (bok- och stentrycke= 

ri, spridning av tryckskrift och utgivande av periodiska tryckskrifter); 

bankverksamhet, sparbanks=, försäkrings- och pantlånerörelse samt valuta

handel; gruvor och malmstreck; margarintillverkningar; mäIBar-, skepps~

klarerar- och auktionsförrättaryrket; stämpling underkastade arbeten av 
ädla metaller och andra tillverkningar. Utom dessa grupper skulle rikets 

lagstiftning förbehållas: lagstiftning om skjutvapen och explosiva äm

nen, såvitt republikens säkerhet härav beröres, ävensom tillverkning och 

försäljning av svagare maltdrycker, försåvitt anger tillsynen över alko
holgränsens iakttagande. 

Sålunda anordnad torde kompetensfördelningen på näringsrätiBns gebit 

bliva klarare avgränsad än vad f .n. är fallet utan att några större för~ 

skjutningar behöva ifr&gakomma. Vissa näringsfl\._ng 9 som äga samband med 

den allmänna hälsovården, komma att framdeles särskilt beröras.1) 

Beträffande avfattningen av 10punkten har inom kornmitten yppats me~ 

ningsEkil jaktighet (se reservationen sid. 237 ) • Jämväl har den mcmir:i&:; ut

talats, att lagstiftningen angående eldfarliga ämnen borde i enlighet med. 

bestämmelserna i överenskommelseförordningen angående polisvårdens organi·

sation tillkomma riket, i den mån statens säkerhet kunde anses härav be
röras. 

c) Jordbruket och dess biniiril_g__a.!'._. 

Jämväl de grenar av civil:r:-Sitten och den speciella privaträtten 9 som 

självstyrelselagen icke uttryckligen uppri:iknar, höra rikslagstiftningen 

till. Hit höra bl.a. sakrättens och obligationsrättens rättsgebit.Till 

landskapets behörighet hänföres däremot lagstiftningen om idkande av jorc.1= 
bruk och fiske. 

Omfattningen av begreppet 11 lagstiftning co idkande av jorc1bruk 11 har va

rit föremål för olika uppfattning. Åland.sdelegationen har för sin del an

sett 1 att ].9rJ.legsilagstiftninp;en i hela dess vidd blivit genom s jiil vsty
relselagen hänförd till landstingets kompetens. Älandskommitten angiver i 

sitt betänkande, att uttrycket "idkande av jordbruk 11 inry1mner även jord~ 

legolagstiftningen. Vid riksdagsbehandlingen påyrkades och beslöts jäm~ 

väl vic1mdra behandlingen att i lagen skulle intagas ett positivt stad-

1) Se sid. 79 ff. 
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gande därom, att jordlegolagstiftningen tillkomme landskapet? men vid 

ärendets slutliga behandling uu1önstrades detta tillägg utan att det av 

motiverna klart framgick, huruvida riksdagen ansåg ordalydelsen även 

eljest vara tydlig eller om man härvid åsyftade en saklig jämkning av 

lagtexten. 
Högsta domstolen har, efter omröstninG, uti ett avgivet uttalande god

känt delegationens rättsuppfattning i fruga om jordlegolagstiftningen.1) 

Till nu ifrågavarande land&ka1et förbehållna lagstiftningsomrf,den hö

ra således~ jordlegorätten och lagstiftningen angående beclrivande av jord

brulc säsom näring, boskapsskötsel, betesvård, skogsbruk, fiske och jakt. 

Jämväl de rättsnormor av offentligträttslig natur, som behärska vissa de

lar av ifrågavarande speciella rättsområden, bl.a. inom. näringsrättens 

g bLt, höra landskapet till. 

De 'Jestärnrnelser i ]_§,ktlagstiftll_ingen, scim avs2 sambandet mellan jakt

rätten och jordiiganderätten, hava ansetts vara undantagna från landska

pets lagstiftningsbehörighet. 2 ) 
Kornmitten har icke funnit skäl föreslå några ~ndringar i fråga om be~ 

hörighetsgränserna p~ nu berörda område. Genom avskaffande av undantags

bestämmelsen ri:5rande grunderna skulle dock dessa rättsområden såsom såda

na överföras till landskapets behörighet, utan något annat inskränkande 

förbehåll än det, som avser sambandet mellan jordägandertitten samt fiske

och jakträtten. (Se reservationen sid. 238) 

Lagstiftningsrätten rörande växtskydd har ansetts böra hänföras till 

landskapets kompeters. 

p) Fornminnesvården. 

Lagstiftningen om fornminnesvården omnämnes icke bland de i 9 § upp

rtiknacle rättsgebi t, som förbehållits rikets lagstiftande organ, och torde 

nmr{tdet förty bära i huvudsak hänföras ti 11 landskapets kompetens, dock 

med vissa modifikationer. 

I avseende å kompetensfördelningen har Ålandsdelegationen 3)ställt sig 

po, den stån(1_,_ 1urk t, att landskapets behörighet på nu ifrågavarande omr~~t.de 

är begränsacl ~rämst såvitt angår de bestämmelser av privaträttslig natur 9 

som direkt t~~Jra den enskildes rättssfär, bl.a. i fråga om jordägarens 

dispositionsrätt till sin mark och vederbörandes skyldighet att under vis~ 

sa förutsättningar underkasta sig tvångsinlösen av fornlärrringar eller forn~ 

förc;mål i det allmännas intresse. Landskapet vore sålund: ~cke lagligen 

berättigat att stadga längre gående ingrepp i äganderätten tin vad i rikets 

lagstiftning förutsättes. I rikslagstiftrringen återfunnos vidare straff

-r;~"A.D. II sid. 37-39, 45 49 och 80. Ålandskornrnitten sid. 18. 
2) Å.D. III sid. 96. 
3) Å.D. V sid. 259. Å.D~s skrivelse av 3/4 1936. 
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lagsbestärnmolsor, som angå beredande av straffrättsligt skydd åt forn

lti.rnningar och fornförem8.l, samt fil reskrifter om Ek ifte av jord, därå 

fast fornlämning finnes. Dessa gr"l{Per av bestä:rnmelser hörde enligt själv~ 

styrelselagen riket till. D~rest staten tillerkännes en på tvångsinlösen 

grundad rätt till inlösen av fornlämningar, borde enligt delegationens 

mening syn och värdering äga rum enligt de normer rikslagstiftningen upp

ställer; expropriation för landskppets behov reglerades genom landskaps~ 

lag~ Grundsatsen att alla fasta fornlämningar äro ställda under lagens 

hägn ansågs även liga förpliktande kraft i landskapet i sii måtto, att des= 

sa minnesmärken ovillkorligen borde åtnjuta Ek ydd mot förstörelse. lllands

delegationen har byggt sin rättsuppfattning rörande kompetensfördelningen 

på den förutsättning, att fornrninneslagstiftningen och det till dcnsarmrra 

uppl8tna expropriationsinstitutet begreppsenligt tillhör den offentliga 

rättens område. De begränsningar och inskränkningar äganderätten genom 

denna speciallagstiftning i offenligt :intresse unclerkastas, kunna anses 

utgöra rättsverkningar av privaträttslig natur och uppmärksammas förden

skJ.11 aT rättstcorin inom sakrättens gebit, men denna omständighet ansåg 

delegationen icke vara ägnad att rvbba fornminneslagstiftningens av dok

trinen erkända placerin{S inom förval tningsr:i,ttens system. 
Arlrnolorsiska kommissionens och landsla psmyndigheternas inbördes ställ= 

ning har numera ordnats genom överenskommelseförordning av den 4 seTitcm~ 
ber 1936 med stöd av 18 § självstyrelselagen. Förordningen bygger i hu

vudsak på autonomilagstiftningens systern för kompetensfördelnin>,; enligt 

den tolkning, som av Ålandsdelegationen framlagts; dock har i fråc.;a om 

samarbetet mellan landskapsmyndir)i:terna och arkeoloe;iska kommissionen 
en viss förskjutning från delegationens ståndpunkt till landskaDets för-

mun ägt rum. 
Kommitten, som vid frågan behandling hört statsarkeologen, d~r C.A. 

Nordman såsom sakkunnig, föreslår, att den legala kompotensfördelningen 

p2 fornminnesvårdens omrtide skulle i all huvudsak ordnas i enlighet med 

den riittsuppfattning, som i detta ämne hävdats av Ålandsdelegationon,:med 

beaktande tillika av det system för Li\Tägabringanc1e av en ordnad samver

kan mellan rikets och landskapets ore;an, som fått uttryck i åberopacle 

överenskommelseförordning. (Se reservationen sid. 238). 
q) Skiljeipai:i11aförfarandet. 

Lagstiftningen angående skiljemannaförfarandet torde såsom hörancle 

till 11roccssrätten böra hiinföras till rikets laGstiftningsbehörighet. 
r) Alkoholister. 

Den i riket g:illande lagstiftnin~0n om alkoholister och clem rörande 
åtgärder samt om förfarandet vid alkolistvård torde böra tillföras riks

lagstiftni. ngen på sätt enligt självstyrelselagen förhsllandet är beträffan= 
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de lösdrivarlagstiftningen. En medlem i kommitten har dock anmärkt att i

frågavarande lat;s tiftningsområc1e borde tillhöra landskapet. (Se reserva

tionen sid.239 ). 
s) Straffl_§.f,; rättegångs- och utsökningsväsendet; allmän ord~9cp_ 

scikerhet. 
Den omständigheten, att lagstiftningen å strafflagens gebit är f ö rbe

hållen rikets ia~stiftningsmakt, innefattar e j hinder för landstinge t att 

inom sådana rättsområden~ som höra till landskapets lagstiftningsbefogen

het, antaga straffbestämmelser med eller utan avvikelser från resp. straff- . 

bud uti den i riket gällande särlagstiftningen. DyJ i 'ca bestämmelser fe'\. 
dock självfallet icke innefatta någon ändring i gällande strafflag. 1 ) 

Enligt autonomilagstiftningens systemlör r ä ttsvården i vidstriickt me-

ning till rikets befogenhet. A statsmyndigheterna ankommer sålunda dorn0"'f.ols

och åklagarväsendet, uppdagandet av förbrytelser, medikolegala besiktnin

gar av myndigheter, som tjäna rättsvården, husrannsakan, häktning , straff

verkställighet, f ångforslingen, fängelseväsendet och övervakandet av vill

korJigen fri givna f ångar samt uteökningsväsendet i hela dess vidd . inklusi~ 

ve konkursrätten. Den allmänna ordningen och säkerheten utgör däremot i 
princip en landskapets angelägenhet såväl med avseende å lagstiftning SOL1 

förvaltning , dock så att omsorgen om staiBns säkerhet iir förbehållen ri

lrnts myncligheter samt att dessa jämväl äga handhava polisuppGifterna på 

de speciella områden, för vilka statens lagstiftning skall gälla även på 

Alancl. 

En strängt genor,1förd uppdelning av polisförvaltningen på Åland har 

icke ägt rum, utan har denna förvaltningsr;ren genom tidigar e åberopade 

överenskommelseförordning av den 27 maj 1932, vars giltighetstid förlängts 

genom förordning av den 13 juni 1935, ordnats på bas en av ett samrnanföran-· 

cle av statens och landskapets polisangelägenheter, s ~tvi tt angår resp. un

derlydande organ; vilka sålunda fungera s åväl för statens som för land= 
skapets räkning. 2 ) 

Gränserna mellan statens och landskapets polisförvaltning t orde anses 

vara genom självstyrelselagen med önskvärd tydlighet uppdragen. 

t) Dej;_ allmänna övervakandet av hälsovården samt 2.§_käillJ?an~- av E:;Pige
mier och andra smi:ttsamma sjukdo 

Jämlikt självstyrelselagens 9 § 2 rnom. 9 :P ., jämförd med 17 § 1 mom . 

6 p. 9 ankommer ovan angivna ressorter å rikets myndigheter såväl i fråga 

om lagst iftning som förvaltning. Komrni tten vill frLimst liinma en samman-

1 ) J\. D. III sid. 99, 184, 186. 
2) Å.D. I sid.13 ff, 179 ff.; III sid. 117 9 118,193; V sid. 228 ff. 
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fattande översikt av lagens tillämpning i praxis och av de tolknings

svårigheter, som härvid yppat sig. 
Utrycket 11 det allmänna övervakandet av hiilso'Vår.den 11 syftar på den medi

cinalstyrolsen, landshövdingen och provinsialläkaren (lanclskapsläkaren) 1 ) 

enligt rikets lagetiftning tillkommande allmiinna tillsynen på hälsovår

dens område. Bestämmelsen är till sin innebörd svävande.; I vissa avseen

den hava tehörighetsgränserna närmare utstakats genom 2n den 5 december 

1924 enligt 18 § självstyrelselagen utfärdad överenskommelseförordning. 

D& en uppdelning av hithörande normer med direkt stöd av självstyrelse

lagen erbjuder svårigheter på grund av det citerade uttryckets obestämda 

innebörd, har från landskapets sida ett förtydligande av stadganclet på

yrkats. 

Kommunernas befogenheter beträffande htilso- och s jukvårclen hava blivit 

oberörda av självstyrelselagen och hänföras fortfarande till området för 

den kommunala självstyrelscm. 

Av punkt 9 framgår vidare~ att den lagstiftning, som hänför sig till 

bekämpande av epidemier och andra smi ttsarrn''l sjukdomar (bl. a. den del av 
rikets htilsovårdslagstiftning, som har avseende å epiclemiv,:\rden samt 5.t~ 

gärder för kolerafarsotens och tuberkulosens bekämpande och mot de vene~ 

riska sjukdomarna), ankommer å statens myndigheter, och har stadgandets 

tillämplighet ansetts omfatta jiimväl bekämpande av vissa smittsamma djur~ 

sjukdomar. Detsamma gäller även i fråga om sEtdana till nu ifrågavarande 

ressort hörande åtgti.rcler, som stöda sig å andra gebit av rikslagstiftnin= 

gen (t.ex. arbetarTörsäkrings= och skyddslagstiftningen). 

Med ovan antyc1da begränsning ankommer lagstiftning och förvaltning på 

detta område å lanclskapet. 

Lagstiftningen angående sinnessjuka hör till landskapets kompetens med 

ofta berörda undantag för det allmänna övervakandet samt jämväl för den 

del av lagstiftningen~ som innefattar legal garanti för den personliga o

kränkbarheten och oantastligheten en.er äger samband med straffprocessen 

eller straffverkställigheten. Landskapet har t.v. icke utnyttjat sin lag~ 

stiftningsbefogenhet på detta område. 

Lagstiftningen angående distriktsläkare, kommunalläkare, clistriktsujur~ 

läkare och kormnunaldjurläkare måste enligt självstyrelselagens system an~ 

ses vara av blandad natur. I den mån fråga är om det allmänna övervakan

det resp. bekämpande av smittsamma sju1cdomar unclerligger den rikets lag

stiftningswa'<:t. Detsamma ::;;iller behöriGheten att utöva läkarkallet samt 

angående distrikts- och kommunaldjurläkares motsvarande behörigret; be

stämmelserna härom falla dels under begreppet "det allmänna övervakandet 11 ; 

dels under 11 gruncle;rna 0 för yrkesutövning. J~beropacle överenskommelseförord-
!) Se siC:. 203-204 
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ning normerar förenämnda befattningshavares tjänsteställning och åliggan

den i huvudsaklig överensstämmelse med Ålandslagens kompetensfördelning. 

I fråga om barnmorskeväsendet äro behörighetsgränserna mellan rikets 

och laidskapets lagstiftningsuppgifter något svävande. Föreskrifter angåen

de kommunernas skyldighet att avlöna barnmorskor, kommunala barnmorskors 

rättigheter och skyldigheter, bidrag åt kommunerna till barnmorskors av

lönande, taxa för förrättningar och pensionsförmåner torde h.o.h. höra 

till landskapets kompetens. Däremot falla de grundläggande föreskrifter

na angående barnmorskors utbildning, kompetens och skyldigheter samt me
dicinalstyrelsens överinseende under begreppet 11 det allmänna övervakandet 

av hälsovården11 samt 11 grunderna för rätt att idka yrke 11 och höra förty till 
rikets lagstiftd..ngsbefogenhet. Bestämmelser angående förmanskapet och det 

närn'aste inseendet över barnmorskornas verksamhet har däremot ansetts va= 

ra av lokallagstiftningsnatur. 1) 
Vid granskningen av ett landstingsbeslut angående landskapslag om kom

munala barnmorskor i landskapet Åland uttalade högsta domstolen,2) att 

lagstiftning om kommunal barnmorskebefattning, för såvitt den rör sig in

om området för den kommunala lagstiftningen, tillhörde landstingets lag= 

stiftningsbefogenhet. Landstingsbeslutet innehöll emellertid jämväl stad

ganden angående förvaltningen av hälsovårdsärenden. I detta avseende hade 

högsta domstolen uppmärksamrnat bestämmelserna i landstingsbeslutet röran

de beviljande av tillstånd att avlöna gemensam barnmorska för två eller 

flere kommuner, angående medgivande av lindring i kommunernas skyldighet 

att avlöna barnmorskor samt angående fastställande av resp. stadgar. Dessa 
uppgifter skulle enligt landstingsbeslutet fortfarande ankomma å landskaps~ 

nämnden, dock så att nämnden icke vidare vore skyldig att, på sätt i 

överenskomrnelseförordningen och andra i ämnet gällande författningar för

utsattes, i ärendet inhämta medicinalstyrelsens utlåtande. Enär landstin
get sålunda genom åsidosättande av stadgandena i överenskommelseförord~ 

ningen överskridit sin lagstiftningsbefogenhet, hemställde högsta domsto~ 
len att landskapslagen finge f'örfalla, och republikens presidents beslut 

utföll i enlighet härmed. 
Sjuksköterskeväsendet torde i huvudsak böra hänföras till landskapets 

lagstiftningsområde. Dock bör från statens sida det krav kunna uppställas, 

att de vid hälso- och sjukvården i landskapet arbetande sjuksköterskorna 

med avseende å kompetens fylla enahanda fordringar, som tilläventyrs fin

nas uppställda för motsvarande sysslor i övriga delar av riket. Uti åbe·~ 

ropade överenskommelseförordning hava nu angivna behörighetssynpunkter 
upprrirksammats. 
1) A.D. III sid.143-144,157; överenskommelseförordningen 5/12 1924, § 10. 
2) Utlåtande av 25/5 1938. 
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Fö1~fattningarna angående vaccinationen avse bekämpande av epidemier 
., • • • • • - 0 0 l och böra oförändracte tLLJ_ämpas Jamva1 pa JLand. 

J3estärmriel3r:-;n:i.a or.o_ beredning och försäljning av läkemedel~ drogeJ'.' och 

gif~;"::r hänföra;:; dels till hälso·· oc:1 s jukvArden 9 dels även tj_ll närj_ngs .. 

rättcms gebit, E.-~ä:r le,gstiftningen på dessa områden 9 som kräva en sakkun

n.:i.g kontroll ::Cr.äc1 de~ allmännas sida samt stränga garantier och kompetens~ 

villkor ·heträffande yrkesutövaX'na 9 synes böra inrymmas dels urd er begrep~ 

:pet 11 clet allmänna övr,;rvakandet ?,V hälsovårclen° oc:O. dels uncler bestärnmeloe:r·

na om 17 grunderna för rätt att idka näring 11 
9 har lagstifträngen angå.ende 

apoteks-· och a_roger:'~väsendet s:JJnt handeln med gifteJ: ansetts vara :d lwts 

18,gstiftningsmakt förbehållen. Kompetensfördelningen ä:r för närvarande 

ordnad i överesskornmelseförordningen"i) 

Då i hälsovårclsordningen böra -i,p ptagas erfordeJ.Jiga bestämmelser om mat

arbetande c:1v enic_emier och smi ttsarnma sjukdomar 9 har normeringen av förfa~ 

ranr}cc; vj_d_ fast:c:tällandet av lokal hälsovårds ordning ansetts icke urrl erlig·· 

ga lai~ds:lcapets lagstiftningskompetens. 2 ) ) 
Alandsdelegationen har i ett betänkande3 framhållj_t att spörsmålet i 

vad mån lagstiftninr~:cätten beträffu nde lf_öJ~.llintrollen ankommer å rilcets, 

resp. landskapets legislativa organ borde anses vara en tolkningsfråga 9 

som i samband mecl ordnande av hälsovårdsressorten bör upptagas till pröv·

ning o Delegationen erinrar om 9 att självstyrelselagen i fråga om avgräns= 

ninben av rikets lagstiftningsbehörighet h2..de uppställt endast de allmänna 

direktiven 9 att till rikets kompetens hi:5r'J.e det allmänna övervakandet av 

hälsovården, grunderna för rätt att idka näring och yrke samt bekämpande 

av epidemier och andra smittsamma sjukdomar. Dessa grundsatser uppdrogo 

visserligen icke någon skarpt markerad gränslinje rrellan rikets och land ... 

ska:,Jets kompetens, men ansågos leda därhän 9 att de i rikslagstiftninge:n 

uppt2,gna grundläggande beställlTielserna om införande av obligatorisk kött~· 

kon:'croll och slakthuG tvång:) om förfarandet vid 1rnntrollen 9 om förstörande 

av kött~som är otjänligt till föda, samt om rättsskydd för köttägaren 

tillhöra rikets 2xklusi va J a~stiftni ngsmakt. I konsekvens härmed borde 

ad11:.i.nistr0,ti va u~Jpg.ifter f som enligt rikslagen ankomma å statsrådet och 

rw?dici~1alsty:r.'elsenr kvarbliva hos cl ;ssa myndigheter, varemot normeringen 

av d0tt;:i. fö:::·vc:i,Jtnings:::i~1~råde i detalj samt utfärdandet av nödig3. verksti=illig· 

he·1~~3~~ö~~eskr~Jter beg:::eppscnligt borde hänföras till landskapets b eli5 righets· 

ow.rc'il.e c dock mecl viss:=t a-v förenärnrn:la allmänna grundsatser betingad.e förbe--

I syfte: at-c undvika osäkerhet i praxis och tolkningssvårigheter har en 

3) 1.D. I sicl.1L:-1·~113o Överenskommelseförordningen av 5/12 192!i-~12 och 13S§, 
2) Å.D. IV sid. 1 40, 141, 154~ 155. 
5) Å.Da I sid. 143-146. 
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praktisk lösning av kompetensfrågan vunnits genom förberörda överer.skommel= 

seförordning. Enligt 14 § av denna förordning skall det i riket gällande 

systemet för köttkontrollens handhavande inklus.N e därtill hörande verk

ställighets~ och detaljföreskrifter såsom ett enhetligt och konsekvent 

genomfört system tillämpas jämväl på Åland, varvid dock i landskapets in= 

tre sse vissa modifikationer medgivits. Bl. a. hava enligt lagen om köttkon-· 
troll särskild å statsrådet, inrikemministeriet och len dshövdingen ankom~, 

mande förvaltning överförts å landskapsnämnden. 
I fråga om utförsel av kött har delegationen uttalat,1) att köttexpor~ 

ten berörde ett viktigt handelspolitiskt intresse för hela riket och så

lunda fölle under begreppet 11 tullens och handelns enhetliga ordna:nde 11 , vil= 

ken angelägenhet jämlikt 9 § 2 mom. 11 p. självstyrelselagen är förbehå1~ 

len rikets kompetens. En minoritet inom delegationen höll före, att frågan 

om ordnande av köttexporten för Åland u gjorde en lan dSk apsangelägenhet och 

representerade ett betydelsefullt lokalintresse. Det åberopade stadgandet 

om 11 tullens och hande]L.B enhetliga ordnande" avsåge endast den tullpolitis
ka förvaltningsorganisationen och hänförde sig icke till kötthanteringen 
såsom sådan. 

Däremot kom delegationen enhälligt till det resultat, att frågan om 

import Cl!- ki2.i.LQ..ch köttprodukter borde anses vara en stats förval tnirg en å~ 
liggande administrativ uppgift. 

Genom 14 § av åberopade överenskommelseförordning stadgades, att rikets 
lagstiftning rörande reglering av köttexporten, likasom även angående im

port av kött och köttprodukter skulle äga tillämpning jämväl på Åland. Dock 
berättigades statsrådet att på framställning av landskapsnämnden medgiva 
temporära lättnader betri:iffande undersökning av kött, avsett att exporte

ras från landskapet. 

I den mån frågan om köttexporten är reglerad genom internationella för

drag, är resp. område enligt 9 § 2 mom. 12 p. undantaget från landskapets 
komµtens. 

Vid behandling av det svårlösta spörsmålet om reglering; n av kompetens

fördelningen på hälso-och sjukvårdens lagstiftningsområde har kommitten så~ 
som sal(kunnig hört medicinalrådet 9 d ~ r Herman Lavonius. 

På sätt framgår av ovan intagna sammanfattancl::: redogörelse omfattar me

dicinalväsendets rättsgebit ett mycket stort antal lagar och författnine;ar, 

vilka enligt nu gällande kompetensfördelning inrymmas dels under rike+B, 

dels under landskapets behörighetsområde. En intensiv reformverksamhet har 

ägt rum och pågår fortfarande inom denna ressort; nya lagar och författnin= 
gar äro under den närmaste framtiden att emotse. Ett skarpt uppdragande av 

1) Å.D. I sid. 144. 
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behörighetsgränsen genom uppräknande av de ämnesområden, som böra förbe .. ,. 

hållas riket, skulle överhövan belasta lagtexten och vara ägnat att för 

framtiden öppna luckor i systemet, svåra att fylla genom lagtillämpningen. 

Med avseende härå har kommitten sett sig nödsaksd att i sitt fö:.~::s:::...2,g 

bibehålla den allmänna norm för statens lagstiftningsbehÖl':ig-1.Jt 9 som ir~ne~, 

ligger i uttrycket 0 det allmänna övervakandet av hälso= och sju~-cvå~2den:• 

och som avser den medicinalstyrelsen, landshövdingen och provinsialELkare:n 

( landskapsläkaren) 1) i landskapet enligt rikets lagstiftning t:i_ll~rnzrmJ-=D.de 
allmänna tillsynen på medicinal väsendets område. Likaledes ha:'::' i korornitt.~-~

fi5rslaget från gällande lag upptagits grundsatsen att den lagstiftnj_:;::~,. 

som hö.nför sig till bekämpande av epidemier och andra smittsamma s ;ju1{c:_o-· 

mar, ankommer å rikets myndigheter, och har kommitten intagit utt::i:.7cklL g·c 

stadgande jämväl angående bekämpande av smittsamma d jursjukdoma:1:'. Till clcs~· 

sa grupper hör den del av hälsovårdslagstiftnirgen, som hänför sig t:Lll 

epidemi vården, ävensom den i riket emanerade särlagstiftningen angåer.J.e 

bekämpande av kolerafarsoten, tuberkulos, spetälska 9 könss j:.1kdoru.,r, Yacc:i.~

nation, skyddsåtgärder till förebyggande av införsel av smittför2,J.1cle lninp 

eller omslag, lagen om djursjukdomar etc. 

I syfte att giva lagens praktiska tillämpning nödig stadga h2~Va förbe

rörda generella behörigh2tsregler förfullständigats genom U]Jpräkning av 

vissa lagstiftningsområden, som komme att förbehållas rikets 2.agstift--. 

ningsmakt. 

Lagstiftningen angående behörighet att utöva läkarkallet, tandläkar

yrket samt djurläkarkallet har redan enligt gällande kompetensfördelnj_ng 

ansetts underlyda rikslagstiftningen; detsamma bör gälla a_en vid apoteks

väsendet anställda personalens kompetens. Jämväl kan från statens sida det 

krav uppställas, att sjuk- och medikalgymnaster, massörer, barnmorskor, 

sjuksköterskor och sjukvårdare fylla enahanda fordringar~ som tilläventyrs 

finnas uppställda för motsvarande sysslors innehavare i övriga cle1ar av 

riket. De i riket gällande bestämmelserna angående den i sådan verksamhet 

sysselsatta personalens utbildning, allmänna rättigheter och skyldigheter 

torde även höra rikslagstiftningen till. 

Beträffande sinness juklagstiftningen har kommj_tten i sin lagtext fast~·· 

slagit den norm för kompetensfördelningen, som på sätt ovan framhållits en-

ligt vedertagen tolkning tagit sig uttryck. 

Enligt ett förslag till lag om ordnande av den allmänna läka:i::-våJ:'de:c. 9 vil~· 

ket i dessa dagar torde av riksdagen slutligen behandlas, 8.läggas lm dets 

primärkommuner en legal förpliktelse beträffande läkarvårdens upprätihållan 

de. Sagda lagstiftning förutsätter nämligen, att stad, köping och lari. ds

kommun, som icke tillhör distriktsläkares t jänstgöringsområcle 9 i den 811·
Se sia. 204. ~~ 
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männa hälso- och sjukvårdens intresse skola inrätta stads- resp. kommunal

läkartjänst. Denna skyldighet skulle dock i förekommande fall kunna lind
ras därigenom; att kommuner sammansluta sig för upprätthållande av gemen

sam läkarvård. Lagen uppställer dock vissa garantier för att det genom 

sammanslutningen bildade tjänstgöringsdistriktet icke nå bliva större än 

i läkarvårdens intresse vore önskligt eller eljest till omfattning och 

gränser olämpligt. Kommunernas beslut om distriktsindelningen skulle för

denskull underställas medicinalstyrelsens, resp. i vissa fall statsrådets 

godkännande. 
Konrrnitten har för sin del ansett, att nu berörda speciallagstiftning 

borde i här omförmälda delar gälla såsom rikslagstiftning på Åland. Det

samma borde gälla bestämmelserna om rättsmedicinska obduktioner och de 

statsmedicinska uppgifter, som enligt den nya lagstiftningen ålagts dis

trikts-, stads- och kommunalläkare, i kommittens förslag sammanfattade un
der benämningen tjänsteläkare. Sagda lagstiftning, genom vilken provinsial

läkartjänsterna avskaffas och ersättas med s.k. länsläkartjänster, förut

sätter inrättandet av en landskapsläkartjänst för Åland, vars innehavare 

beträffande utnämning, tjänsteställning och åligganden vore likställd med 
länsläkarna i riket. Denna funktionär skulle såsom statstjänsteman direkte 

underlyda medicinalstyrelsen och länsstyrelsen. 

I den mån landets kommuner genom lagstiftningen ålagts, resp. komma att 

åvälvas legala förpliktelser beträffande sjukhusvårdens upprätthållande, 
böra även hithörande bestänrrnelser såsom rikslagstiftning äga tillämpning 

på Åland. Detsarmna torde gälla även kommunernas legala skyldigheter be~ 
träffande barnmorskeväsendet. 

Enligt överenskommelseförordningen av den 5 december 1924 är apoteks
väsendet i landskapet Åland ställt under tillsyn och kontroll av statens 

myndigheter och gäller beträffande beviljande av apoteksrättigreter, över
låtelse av sådana och stämpelskatt å apoteksrörelse vad härom är i repub

liken allmänt stadgat. Bestämmanderätten angående den årliga avgift, som 
enligt för tiden gällande författningar erlades av vissa apotek, skulle en

ligt överenskommelseförordningen med stöd av 21 § självstyrelselagen an~ 
komma å landskapets myndigheter. 

På sätt i överenskommelseförordningen aDtydes, hava bestämmelserna om 

beredning och försäljning av läkemedel, droger och gifter i allmänhet an

setts tillhöra rikslagstiftningen. Dock tillhöra vissa befogenheter på det
ta område enli gt överenskonrrnelseförordningen landskapsnämnden. 

En legislativ nyreglering av apoteksväsendet har i riket ägt rum genom 
lag QV den 4 januari 1928 och därtill anslutna verkställighetsföreskrifter. 

Rörande handeln med apoteksvaror och dessas fabriksmässiga tillverkning 

stadgas åter i apoteksvarulagen av den 5 december 1935 och i en därtill 
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ansluten förordning. 
Enligt kommittens åsikt bör hela det lagstiftningsgebit, som inrynnnes i 

nyssberörda tvenne lagar, förbehållas rikets lagstiftningsmakt. Lagstift

ningen på dessa områden kräver nämligen en effektiv och sakkunnig tillsyn 

från det allmännas sida samt stränga kompetensvillkor för yrkesutövarna. 

Enär likväl den avgift, som enligt lagen om apoteksväsendet numera påföres 

apoteken, till sin natur är en närings skatt, tillkommer lan a_stinget på 

grund av 21 § självstyrelselagen bestämmanderätten över denna pålaga. 

Lagstiftningen angående köttkontroll och införsel av vissa djurslag och 

djurprodukter har av kommitten förbehållits rikslagstiftningen, vilket sy

nes stå i överensstämmelse med självstyrelselagens systern. Denna grund~ 

sats för lagstiftningskompetensen har, såsom tidigare framhållits, även 

fått uttryck iåberopade överenskommelseförordning, dock med vissa modi

fikationer till landskapets förmån. 
I fråga om behörighetsgränserna på hälso- och sjukvårdens område hava 

i viss mån divergerande åsikter uttalats inom kornmitten (se reservationen 

sid_. 239). 

u) Statens anläggning_~!,Jllan~..:. 
På grund av den ställning landskapet statsrättsligt intager till riket 

torde det icke kunna medgivas, att landstinget genom landskapslag utfär

dar bestämmelser angående statens anläggningar och c1ii.rtill hörande lednin

gar (ex. kraftledningar) på Åland. Dessa hava i kommitteförslaget undan

tagits från landskapets behörighet. 
v) Offentl_ip ,jörätt; lufttrafiken; åtgärder till befrämjande av den 

inhemska sädens avsättning. 

Den offentliga sjörätten eller sjöfartsrätten (bestämmelser ang. sjö~ 

fartens främjande, tryggande, ordnande och beskattande, kontrollen över 

sjöfarten, farleder, sjötrafikanstalter, fartygs nationalitet och registre

ring, kompetensvillkor för befälhavare, sjöfartsstyrelsen, lots- och fyr

väsendet, kanaler m.m.) är elligt gällande lag förbehållen rikets organ. 

Kommunikationsväsendet är enligt lagens 17 § 1 mom. 7 p. bibehållet under 

statens förvaltning, resp. uppsikt, ej blott såvitt angår statens egna 
kommunikatinner, utan även i fråga om transitotrafiken och samtrafiken 

mellan landskapet och fastlandet. Inrättandet och öppenhållandet av all~ 
män farle·l <>1.ler sådan, som icke uteslutande användes för enskilt bebo v, 
ankommer å statens myndigheter. Mindre samfärdselleder, ex. båt- och fiske

leder, hava dock ansetts höra landskapet till. Den åländska väghållningen 
är h.o.h. en landskapets angelägenhet. 

Från åländskt håll har det önskemål uppställts, att den lokala s jötra~~ 

fiken och dess behov skola tillgal oses genom åländsk lagstiftning och för-
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valtning, likaså inrättandet av lokala kommunikationsleder och förvalt

ning av ärenden1 som röra samtrafiken med fastlandet. Därutöver har på

yrkats, att lagstiftningen angående lufttrafiken finge omhändertagas av 

landskapet såvitt angår sjuktransportväsendet. 
Kommitten har icke ansett tillräckligt vägande skäl föreligga för en 

förskjutning av gränserna för lagstiftningsbehörighcten i omförmält av

seende. Till frågan om förvaltningsbefogenheterna på den lokala samfärd

selns område skall kommitten senare (sid. 98 ff.) återkomma. 
Angående den avvikande mening, som i dessa frågor uttalats inom kom~ 

mitten 1 se reservationen sid. 243) . 
Efter självstyrelsens genomförande hava särskilda nya lagar tillkommit, 

vilkas inpassande i autonomilagstiftningens system berett vissa tolknings~ 

svårigheter. Till dessa hör lagstiftningen angående befrämjande av den in

hemska sädens avsättning. Den i ämnet utfärdade lagen den 30 september 

1931, vilken jämlikt lagen av den 26 september 1938 blivit i vissa delar 

förfullständigad, ävensom de till dessa lagar anslutna författningarna, 

hava till syftemål att stöda den inhemska spannmålsproduktioner. i konkur

rensen med den utländska importen och att säkerställa en tillräcklig av

sättning för handelsduglig inhemsk spannmål, dock att dess pris ej finge 
överstiga priset för förtullad importspannmål. Kvarnrörelse, som till för

malning använder utländsk råg eller utländskt vete eller till grynbered
ning utländsk havre, är lagligen förpliktad att för sagda ändamål använda 

jämväl inhemsk råg, inhemskt vete och inhemsk havre enligt av statsrådet 

fastställda g::cunder för inmalnings~ och inblandningsmängderna. 

Denna av tull~ och handelspolitiska motiver dikterade lagstiftning till 

modernäringens befrämjande och tryggande av landets självförsörjning har 

av lrnrnmi tten hänförts till rikets exklusiva lagstiftningsmakt. 

x) ~ost- 2 telegraf7 .J.__e~efon- 9cµ radioväsend~~ 
Mot den nuvarande avfattningen av 9 § 2 mom. 11 p. kan anmärkas, att 

den i kraftig utveckling stadda lagstiftningen angående radioanläggningar 

icke uttryckligen beröres i detta sammanhang. Denna ffirlagstiftning har i 

praxis på grund av punkt 13 varit hänförd till rikslagstiftningens gebit. 

y) Område..L vilket härintills icke av lagstiftningen förutsatts..:.. 
Denna punkt, som icke upptogs i .Ålandskommittens lagförslag utan in

fördes först i 1919 års proposition, har icke ansetts hava en så vidsträckt 
innebörd, att varje ny lagfråga som uppkommer eller varje utveckling eller 

påbyggnad av gällande rättsnormer skulle vara undantage~ från landskapets 

kompetens. Ålandslagen uppräknar i 9 § vissa huvudgrupper av rättssystemet, 

vilka genom det normala lagstiftningsarbetet undergå en kontinuerlig ut

veckling, varvid den legislativa normeringen kan utsträckas till nya rätts= 
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förhållanden, som ej tidigare varit reglerade. Att alltid anse dylika nya 

rättsförhållanden såsom "område, vilket icke av lagstiftningen förutsatts 9 

kan icke hava av lagstiftaren åsyftats, utan avses härmed alldeles nya 

lagstiftningsgebit, som tidigare icke ingått såsom länkar i rättssystemet, 

bl.a. sådana frågor, vilka framkallats genom nyuppkomna faktiska förhållan= 

den (t.ex. teknikens vinningar, uppfimLngar m.m.), 
Denna rättsuppfattning synes hava omfattats av högsta domstolen i dess 

utlåtande angående en landskapslag om naturskydd. 1 ) Högsta domstolen gör 

här gällande, att naturskyddslagstiftningen icke kan hänföras till de i 9 
§ 2 mom. 13 p. omförmälda, republiken förbehållna rättsgebi t 9 enär natur .. -

skydd icke allenast förutsatts utan även omfattats av tidigare lagstiftnllig. 
Inom kommitten har den åsikt uttalats, att denna punkt av Ålandslagen 

borde till sin innebörd avgränsas och förtydligas (reservationen sid.240) 

10 §. 
Denna paragraf (11 § självstyrelselagen), som i huvudsak överensstämmer 

med Ålandskornmittens förslag 12 §, har i sin alltför sammanträngda avfatt
ning utfallit redaktionellt otillfredsställande. )e begagnade ordalagen 

( 
11

- - - - eller som annars förbli va -.- - - - 11 ) :tn 1ra lämnat rum för tvekan9 

huruvida rättigheten att i administrativ väg utfärda förordningar jämväl 

hänför sig till ärenden, som falla inom ramen för landskapets lagstift

ningsbefogenhet, eller om paragrafen åsyftar enbart sådana av presidenten 

eller statsrådet för landskapet Åland utfärdade förordningar, vilka till

höra rikets lagstiftningsområde. Dem senare tolkningen har gjorts gällande 
av landskapets myndigheter, främst på den grund att den motsatta uppfatt

ningen ansetts oförenlig med självstyrelsens princip. 

Alandskommittens allmänna moitvering lämnar emellertid (sid. 18) tyd

ligt svar på denna tolkningsfråga. Kommitten säger: 11Av samma orsaJ-c komme 

den administrativa lagstiftning, som enligt 28 § ankomme å presidenten el~ 

ler statsrådet, för såvitt den icke inrymmes i rikets exklusiva lagstift
ningsbefogenhet eller föranledes av hithörande ärenden eller ock hänföres 

till den förvaltning, som förbehållits rikets myndigheter, att äga rum un
der landskapsnämndens medverkan sålunda, att denna beredes tillfälle att i 

dylika fall avgiva yttrande i ärendet". Mot detta uttalande, som ger ett 
vida klarare uttryck åt lagstiftarens avsikter än själva lagtexten, stri~ 

i den svensk9J;?råkiga upplagan av oetänkandet. 
der emellertid en annan passus/I den till paragrafen hörande specialmoti-
veringen (sid. 25) antydes nämligen, att lagrummet avser utfärdande av ad

ministrativa förordningar i ärenden, 11 som icke avskiljts från rikets ex
klusiva lagstiftningsområde 11

• Detta uttryck, som självfallet varit ägnat 
att föra tolkningen på villospår, är emellertid enligt vad utrett blivit 

1) Å.D. II sid. 131 ff, 138. 
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beroende på ett redaktionellt förbiseende; i den finska upplagan av be~ 

tänkandet är sagda passus korrekt återgiven i anslutning till förberörc1a 

uttalande i den allmänna motiveringen. Den mot lagstiftarens avsikt stri~, 

dande självmotsägelse, som synes inrymmas i ard_en 11 som annars förbliva ·ur..= 

der republikens allmänna förvaltning", kan logiskt utjämnas endast sålunda, 

att uttrycket 0 -·--- i andra än --u~ 11 hänföres till samtliga i paragrafen 

uppräknade tre grupper av lagstiftningsområden. 

Konsekvensen av denna la5tillämpning är sålunda den, att tvenne olika 

lagstifiringsformer konkurrera på samma lagstiftni ngsgebi t. Mot ett sådant 

system kunna såväl ur principiell som ur praktisk synpunkt anmärkningar 

göras; dock torde denna anordning icke i och för sig kunna anses oförenlj_g 

med självstyrelselagens system, om man blott vidhåller grundsatsen om land

skapslagstiftningens prioritet framför de av regeringen med stöd av åbe

ropade 11 § utfärdade admirrL strati va förordningar. Utan avseende å den be .. 

fogenhet sagda i1aragraf inrymmer åt regeringsmakten har nämligen landslrn= 

:pet på grund av llandslagen full frihet att inom de behörighetsgränser la·~ 

gen utstalcar taga ett rättsområde under behandling och inom dGtsamma utöva 

sin lagstiftningsmakt. Där så skett försätter landskapslagcm den å samma 

område utfärdade förordningen ur kraft. De av regeringen jämlikt 11 §ut~ 

färdade förordningar kunna givetvis icke heller ändra eller rubba på samma 

område tilläventyrs gällande lokala rättssatser. Däremot kan det icke för

menas regeringen att komplettera en landskapsJa g med erforderliga verkstäl·

lighetsföreskrifter 9 därest landstinget skulle underlåtit att antaga sådana 

och har landskarJsnämnden jämlikt 14- § befogenhet att härom göra framställ

ning. Dessa verkställighetsföreskrifter komme sålunda att gälla intill dess 

landstinget tilläventyrs i lokal ordning kompletterat resp. lagstiftning. 

Kornnitten har ansett ett förtydligande av paragrafen vara nödvändigt i 

sådant syfte, att republikens president och statsrådet uttryckligen till

erkännas befogenhet att i den form paragrafen angiver utfärda förordningar 

för landskapet i ärenden, som enligt Ålanclslagc:m hänförts till landska-pet[) 

lagstiftningskompetens. Så har lagstadgande uppfattats såväl av den veten

skapliga tolkningen (Erich, Herrnanson) som i praxis1 ) och jämväl riksdagen 

har genom avböjande av llands landstings motion till 1929 års riksd_ag an~ 

gående förklaring av nu föreliggande paragraf ställt sig på samma principi~ 
ella ståndpunkt. 

Inom kommitten har uttalats, att ifrågavarande paragraf borde erhålla 

en avfattning, som motsvarar den av landskapsmyndigheterna uppburna åsne~~ 
ten. (Jfr reservationen sid.240 ). 

_ ___}T~~Ol];.. f?3st.~_di~het för regeringen att vid utfärdande av förordningar en-

1) A.D. IV sid. 162 ff. Utlåtande av H.D. 20/11 1928 ang" skogslagstift~ 
ningens verkställighetsföreskrifter. 
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bart fi:ir Åland på ett område, som hänförts till fil~ .. ~t§. uteslutande lag

stiftningsbehöTighet ~ inhämta landskapsnämndens utlåtande är icke uttryck.,. 

ligen påbjuden; men det torde i allmänhet anses sakenl:Lgt att, innE1n dy

lika förorCiningar utfärdas och förutsatt att j_:ni tiativet ej utgått fJ:år1 

landskapsmyndigheter::.1.a själva, utnyttja dessas lokala kännedom 5. r2SJ?· 

orri:r·&den. 

~lL_h 
Enligt självstyrelselagen är kompetensfördelningen på lagstiftningsom-

rådet sålunda bestämcl, att de områden, som hänförts till rikets uteslutan~ 

de 1agstiftningsbehörighet~ i lagen uppräknas; alla uppgifter, som icke 

förbehållits rep1..A.blikern3 organ, tillhöra landskapet Aland. Detta systern 

förc:xtledPs av praJdiska skäl, och kommitten har icke haft anled_ning 2,tt 

frår1gå detf;aimna. Emellertid har kommitten ansett sig böra för tydlighetens 

skull under denna paragraf uppt2,ga ett nytt moment 1 vari grundsatsen om 

landskapets lc.gstiftn2.ngsrät~~ inom dess av lagen avgränsade behörighets·~ 

område uttrycklige:r1 fastslås. Härmed har komrni tten icke åsyftat att taga 

stånd_punkt tj.ll de tolkningsmetcder, som borde tillämpas 9 där lagtexten i 

fråga om kompetensfördelningen icke giver klart besked. 

I c1ol-ctJ:inen 1 ) ha:::' hävdats den rättsåskådning 9 att Ålands autonomi 9 som 

IJå ett bestående sätt inskränker Finlands suveräna statsmakt inom denna 

del av statsområdet 9 är härledd och av provinsiell natur samt att utöv

ningen av republikens offentliga makt fördenskull är det primära och att 

p:esumtionen i tolkl1ingsfrågor rö:::ande kompetensfördelningen bör tala till 

statens förmån. 

Av land_skapsrnyndigheternas har åter gjorts gällande 9 att rikets kompe·

tens allenast är ett undantag och att den lokala lagstiftningen enligt 

det för kompetensfördelningen tillämpade systemet framstår såsom det pri

mära lcigstiftningsförfarandet, 2 ) 

1) 2!'i<2_!1;..o. II sid. 368, 377 9 378 9 382 1 402; Erich? Kompetensfördelning 9 

1::0~-c:oete~1sprövning och kompetenskontroll) J.F.T. 1924 sid. 98 9 99; 
yf:q"~d.~ 9 Landskapet Alands självstyrelse 9 J.F.T. -1931 sid. 5; 
\'!rede 9 Landskapslagstiftning i vår tid, Fe.stskrift tillägnad 
frj_h:E. Marks von Wurtemberg 1931 sid. 668; Kaira 9 Up-psats i D8~ 
fensor legis 1938 sid. 171 f; ~lle!_ & Qgg1§·;"'8:LcL 38- ff. 

2) Lantrådets berättelse I sid. 13 9 15 9 och 17. Till denna ståndpunkt an,. 
sluter sig JJrof. E. :sstlander i upnsatserna~ Ii.itt pr.:Lvat fö:rar-iJete till 
la,g on självstyrelse för _/\_land J.1':T. 1931 s±l2~-7~ och JÅlands självsty~ 
relse 9 Sv o fol}~Gkolans vä:mlers kalender 1925 9 si.d. 68. Uti ett till jm~. 
f::.Jrn_:l.tet8r. vid Helsingfors universitet avgb.ret yttrande (Å .D ~ s prot. 1 6/ 
10 1936) -'1tt~1,lc\I' i)roL, §~~R_. :)1J_2rk§te_g dGn upp:fattning~ att sj8J_vstyrel·,. 
sel2gen ej får tolkas exte:nsi vt till ril::ets förmån utan i övei'ens:Ttäm-~ 
melse med sitt syftemål ~ tolkningen bör utgå j_från att l'ikets och land= 
sk;,pi:;ts kom?ete~1Ss~äreJ? är~ ensartade. Ä7en l\.,~J~~-:J;?-~..J ... Ål~ndsd.e~eg?-~ionen 
ocn cless 1re_ckoe.whet 9 sid. 1 94 ff. framhaller, cn:;-c har icke fo:relie;ge~c 
någon undantagslagstift::.1ing 9 som skulle beti:1ga en restriktiv tolkning 
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till rikets förmån, utan att landskapets och rikets lagstiftningsfunk~ 
tioner äro jämbördiga och ensartade. 

Det övergångsstadgande, som upptagits under första momentet av nuvaran~ 

de 10 §, kan icke såsom sådant l'ii:lehållas, utan har i delvis förändrad av-
·~ 

fattning överförts till slutstadgandet i kornmittens lagförslag. 

Uti andra momentet av denna.paragraf beröres den form av landskapets 

lagstiftningsbefogenhet, som utgöres ar recipierad rikslag. I de fall, att } 

lagar och förordningar inom den lokala lagstiftningens gebit befinnas lt\rnp'"""., 

.. 
liga även för Åland, behöver landskapet icke skrida till avfattande och 

utfärdande av likalydande stadganden, utan kan ins~rinka sig till att an- i 
)i 

taga (recipiera) resp. författningar, antingen såsom sådana elJer med vis~j 

sa efter landskapets förhållanden anpassade ändringar eller tillägg. 

Kornmitten har under 11 § 2 mom. behandlat de båda formerna för utöv~ 

ningen av landskapets lagstiftningsrätt~ lands:kapslagar, innefattande 

självständiga lagstiftningsalder och landskapslagar 9 innefattande reci

pierad rikslagstiftning. En tredje grupp bilda landstingsbesluten i beskatt-' 

ningsfrågor (21 §). Enligt kornmittens terminologi skulle dessa lagar icke . .... 

benämnas landskapslagar. 

Förbehållet i nuvarande 10 § 2 mom. "med det undantag, som i 27 § om

förmåles11 avser den i sist sagda paragraf förutsatta lagen ane/iende land

skapets inbyggares skyldighet att i stället för fullgörande av vär.npl ikt ~ 

göra motsvarande tjänst vid lots- och fyrinrättningen. En dylik lag är d 
s 

emellertid på grund av 9 § 2 mom. 4 p. av rikslagstiftningsnatur, men jäm-~ 

likt 5 § i lagen om självstyrelselagens bringande i verkställighet skall 
' 

landstinget dock beredas tillfälle att avgiva utlåtande över en eventuell ~ 

regeringsproposi tion i detta ämne. Någon lagstiftning i sådant syfte har 

ej ko::mnit till stånd; frågan härom är för närvarande under beredning i 

regeringen. 

1 2 §. 

1 rnom. av denna paragraf har av kornmitten överförts till 10 §, och i 2 

och 3 rnom. hava redaktionella ändringar vidtagits. 
Till paragrafen har kommitten därjämte fogat ett nytt moment, angående 

s.k. landskapslagar _§;y blandad natur. 
Det förekommer ofta nog att lagar och författnj_nga.r upptaga rättssatsex 

vilka med avseende å sin art äro att hänföra dels till rikets, dels till 

landskapets behörighetsområde, samt att bestämmelser hörande till de båda 
kategorierna äro så sammanflätade, att en up:pdelning utan omarbetn:in g ej 

kan gcmomföras. I praxis hava dylika lagar av blandad natur behandlats så

lunda, att ldndstinget med eller utan ändringar i de delar, som hänföras 

till landskapets befogenhet, recipierat vederbörande författning såsom et~ 
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enhetligt, systematiskt uppställt lagkomplex. Sålunda har inkodifiering i 

lokal lag av stadganden, hörande till rikslagstiftningen, icke i och för 

sig ansetts utgöra hinder för landskapslagens ikraftträdande, där i land
skapslagen 1llp1)tagi ts enstaka stadganden i ämnen, som rätteligen hört riks

lagstiftningen till, men som utgöra integrerande delar av den lokala lagen 

och ansetts böra däri upptagas för att komma i sitt rätta sammanhang. Ett 

dylikt förfaringssätt har dessutom ansetts betingat av praktiska skäl,enär 

eljest tvivel kunde uppkomma därom, huruvida :resp. rikslagsbestämmelser 
överhuvud skola, lösryckta ur sitt sammanhang, kunna förverkligas på Åland 

vid lokallagens tillämpning i praxis. För domare, resp. åklagare och andra 

sakägare skulle det medföra en betänklig osäkerhet och svårighet, därest 

de kompletterande rikslagsbestämmelserna måste uppsökas på annab håll. De 

från rikslagstiftringen hämtade stadgandena böra emellertid i allt överens

stämma med vederbörande rikslag; sker avvikelse, måste landstinget anses 
hava i denna del vidtagit en självständig lagstiftnilgsåtgärd och därigenom 

gjort intr2ng i rikets lagstiftningsrätt. 

Ovan angivna principiella ståndpunkt beträffande betingelserna för 
blandade lagars ikraftträdande hava i ett stort antal fall godkänts såväl 

i utlåtanden, avgivna av Ålandsdelegationen och högsta domstolen som ock 

av republikens president uti hans resolutioner i anledning av underställda 

landskapslagar. Förutsättningen för ikraftträdandet har alltid varit, att 

någon förändring av gränslinjen mellan rikslagstiftningens och den lokala 
lagstiftningens gil tighetsområde icke äger rum genom ikraftträdandet. ·t) 

Kommitten anser för sin del, att den principiella ståndpunkt, som i 

lagtillämpningen tagit sig uttryck, bör lagfästas genom uttrycklig före~ 

skrift i självstyrelselagen. 

Det förutsättes härvid, att republikens preisdents tillkännagivande an
gående resp. landskapslags ikraftträdande framdeles likasom härintills 

upptager ett förbehåll från statsmaktens sida i fråga om rikslagstiftnin

gens giltighetsornråde i förhållande till den lokala lagstiftningen. 2) 

Förbehållet att ·epublikens president äger rätt att låta landskapslag 

förfalla, där han anser lagen vara stridande mot republikens allmänna in

tressen, intogs i självstyrelselagen i samband med den ändring i systemet 
för lokallagarnas utfärdande, som vid riksdagen genomfördes genom sank
tionsrättens utmönst:r:'ande. Vid riksdagsdebatten riktade särskilda talare 
1) Erich Il Sid. 385,386. Å.D. Il sid. 72,78(där till en början en stränga

re ståndpunkt av H.D. intages i principfrågan); III sid. 103, 109,. 110, 
152, 156; IV sid. 92, 93, 94, 121, 122, 138, 143, 153, 166, 169; V sid. 
124, 125, 134-, 146. 

2) Se även sid.248. 
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anmärkningar mot detta förbehåll, som ansågs vara ägnat att göra själv~ 

styrelsen illusorisk. 

Kommittens majoritet har icke för sin del velat föreslå någon ändring 

av 12 § i nu omförmält avseende. Då rikets intressen i huvudsak äro be= 

aktade redan genom den i Ålandsla~en genomförda kompetensfördelningen och 

kompetensprövningen, är det självfallet, att en viss varsamhet vid veto

rättens utövning på nu angivna grund iakttages.(Se reservationen sid. 242) 

13 §. 
Ordet "petitionsförslag11 torde anses oegentligt och böra utbytas mot 

11 motionn. 

Syftemålet med landstingets nu berörda initiativrätt synes \GL'a att be

reda landstinget möjlighet att med stöd av den lokala sakkännedom, varöver 

landskapsmyndigheterna förfoga, påverka rikets lagstiftning i och för å
vägabringande av särlagstiftning rörande Åland i något ämne, som enligt 

Ålandslagen är förbehållet rikets exklusiva lagstiftningsmakt. De lagar, 

som på detta sätt komma till stånd, bliva partikulära rikslagar. Att 

landstingets initiativ måste gå ut på åstadkommande av en enbart för 

landskapet gällande lagstiftning, framgår av ordalagen i åberopade para= 

graf och särskilt den finska texten ("anomusehdotuksia ja esityksiä maa

kuntaa koskeviksi laeiksi ---- 11 ) samt bestyrkes till fullo av Ålard:Jkom
mittensn:otivering.1) Härmed är icke sagt, att initiativet nödvändigtvis 

behöver utmynna i en fristående lagstiftningsakt; de specialföreskrifter 

rörande Åland, varom fråga är, kunna likaväl inarbetas i det i ämnet till~ 

äventyrs gällande allmänna lagkomplexet. 

17 §. 
Till 1 mom. 6 p. har fogats trenne tilläggsmoment med syftemål att 

reglera en ordnad samverkan mellan medicinalstyrelse~ och landskapsnämnden 

i fråga om fastställande av reglementen och instruktioner för sjukvårds
och förlossningsanstalter, som upprätthållas av landskapet eller kommuner, 

samt vid tillsättande av vissa läkarbefattningar ävensom beträffande till

synen över privata sjukvårds- och förlossningsanstalter. (Se reservation 
sid. 2~ 2 ) • 

Uti 1 mom. 7 p. har kommitten infört en förtydligande föreskrift av 

innehåll, att inrättandet, förbättrandet mh öppenhållandet av farleder i 

förvaltningsrättslig mening bör ankomma på vederbörande statsmyndigheter. 

Här avses dela allmänna farleder och dels Eådana enskilda farleder, som 

icke uteslutande användas för enskilt behov och vilka järilikt 2 § förord
ningen den 1 juni 1922 om fyrar och andra säkerhetsanstalter för sjöfarten 

1) Ålandskommitten sid. 25; likaså Erich II sid. 397 samt Tollet & UgRla 
sid. 82. 
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äro ställda under sjöfartsstyrelsens kontroll. Vid beviljande av till-· 

stånd att inrätta och underhålla farled av sistberörcla kategori föreskri·-~ 

veY: s jöfartsstyrelsen tillika, hurudana säkerhetsanstal ter ( fyr8.r 7 bs.l::ar !' 

rem.1:1are och därmed jämförliga anordningar) böra vid farleden in:rättR:l ocb 

underhållas. Den av kommitten föreslagna kompetensfördelningen motsvara:.c' 

innebörden av stadgandena i 9 § 2 mom. 11 p. och 1 monio 7 och 8 p, av nu 

föreliggande paragraf 9 sådana dessa lc.c;rum tolkats i praxis. kc åter frå-

ga om inrättande, utvidgande eller fördjupand_e av mindre, ren-'..; lokala 'JCh 

för små farkoster avsedda samfärdselleder 1 vilka icke underlycla den offen-; "" 

liga sjörättens bestämmelser och icke äro försedda med s2kerhetsanst2.l ~er 

i förval tningsteknisk mening, så har komrni tten ansett dessa angeläg1:;n11e t(3:C ~ 

som representera ett rent landskapsintresse 9 böra hänföras t:Il 1 lanå_Dl:a JJetrJ 

kompetens i den mån desalJlllla icke regleras av vattenrättslagens sts,dgp,ncleno 

(Se reservationen sid. 235 och 243) 
Vidkommande tillstånd till föranstal tande av 10-~.!~ri~E och ppnl_l~::r!flP;;: 

samlingar har högsta domstolen, i den ordning 35 § självstyrelselagen 

-;~~ fö:i::klarat;) att landskapsnämnden, som omhänderhar landskapsfö:rr~ 
val tningen 9 äger befogenhet att upptaga och handlägga anm kningar 0~11 till= 

stånd till offentliga lotterier och penninginsamlinge,r 9 men att ansöknin

gen härom icke kan av nämnden bifallas innan den underställt ärendet lands

hövdingens prövning 9 såvitt angår företagets före:nlighet med statens säker= 

het och republikens i övrigt i 9 § avsedda lagstiftring. Jämlikt överens

kommelseförordningen angående organisation av polimården på Åland av den 

27 maj 1932 ankom_111er det å landskapsnämnden att efter samråa_an med lands

hövdingen meddela tillstånd till lotterier och penninginsm1lingar inom 

landskayet samt att övervaka desammao 

Ko1mnitten }1ar för sin del ansett att förval tni:ngskompetensen på detta 

speciella område utan svårighet låter sig ordnas på basen av självstyrelse-· 

lagens allmänna behörighetsnormer samt att något uttryckligt tilläggsstad

r;ande härutinnan icke synes orfora_erligt. I detta avseende har avvikande 

åsikt uttalats av en medlem. (Se reservctionen sid."'[.;::) 

18 §. 
Bestämmelserna i denna paragraf öppna möjlighet till såd2,n överenskom

melse mellan landska1x:t och statens allmänna förvaltning 9 att något visst 

förval tniri_g sområde helt eller c1el vis även framgent förb1eve under statenD 

::ny:ncligheter, :i::-esp. att den allmänna förvaltningen tillhörande i..i.ppgifter 

hänfördes till landskapsförvaltningen. Härigenom anvisar lagen en utväg 

att genom s. le överenskomrnelseförordi'ling behärska de svårigheter, som av= 

görandet av elen ömsesidj_ga kompetensen kan medföra 9 samt bereder ru_--n för 

1) ÅoD. II sid. 1. 
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beaktande av lämplighetssynpunkter. 

En överenskommelseförordning äger giltighet antingen "för viss tid el

ler tillsvidare 11 • I de flesta fall har den senare formen hittills kommit 

till användning. Då förordningen gäller tillsvi.mre, står det såväl rege

ringen som landskapsnänmden fritt att 1 när vederbörande sådant önska, upp-

säga överenskowJTielsen och sålunda föranleda upphävandet av förordningen. 
Men så länge dylik förordning har förpliktande giltighet, är statsmakt m 

vid utövningen av sin lagstiftningsbefogenhet burlen av överenskommelse

förordningen, a:;h likaledes måste landstinget vid utövningen av den lo

kala lagstiftningsmakten anses förpliktat att taga behörig hänsyn till 

gällande överenskommelseförordningar samt anpassa landskapslagarna efter 

desamma. 
Jämväl den åsikt har uttalats, att ett landstingsbeslut, som står i 

strid med gällande överenskommelseförordning, borde tillerkännas samma 
rättsverkan som en uppsägning från landskapets sida. Enär likväl någon be

fogenhet för landstinget att genom landskapslag ensidigt upphäva en överens
kommelseförordning icke förutsättes i självstyrelselagen, måste riktighe

ten av sagda tolkning betvivlas. 
Enligt konuni ttens åsikt bör en eventuell konkur:re ns mellan landskaps lag 

och överenskommelseförordning undvikas sålunda, att landstinget, då de t 
utnyttjar sin lagstiftningsbefogenhet, tillika anmodar landskapsnämnden 
att uppsäga överenskommelseförordningen i hela -dess vidd eller i behöriga 

delar. 

Hö~sta domstolen har uti ett par under den senaste tiden behandlade 
fa11 1 givit uttryck å t den rättsuppfattning, att landstinget icke bör kun

na utöva sin lagstiftningsrätt, innan häremot stridande stadganden i 

överenskommelseförordningen blivit vederbörligen ändrade eller upphävda. 

I princip ense härom skulle kornmitten dock~ör sin del hålla före, att än

dringen eller upphävandet icke nödvändigtvis behöver äga rum innan lands

tingsbeslutet fattas; det torde anses tillfyllest, att åtgärd i sådant 
syfte vidtagits, innan landskapslagen underställes republikens pre2idents 

prövning och avgörande. 

En uppsägning från landskapets sida medför skyldighet för regeringen 

att skrida till överenskommelseförordningens upphävande; lämplighetssyn
punkter få icke i detta avseende inverka. Angående förfarandet vid förord
ningens upphävande innehåller självstyrelselagen icke några närmare direk
tiv, men synes det uppenbart, att detta bör ske i enahanda ordning som vid 
överenskonunelseförordningens tillkomst. Landclcapets uppsägningsrätt torde 

i enlighet härmed böra tillkomma landskapsnämnden och upphävandet ske ge
nom ?n i den allmänna författningssamlingen promulgerad förordning. Efter 
1) Utlätanden av 16/3 och 25/5 1938. 
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förordningens upphävande inträder det rättsläge på resp. förvaltningsge

bi t, som kan härledas direkte ur självstyrelselagens grundsatser, och lig

ger det i sakens natur, att statsmakten resp. landskapets vederbörande 

organ i anledning av uppsägningen vidtaga sådana förfoganden, att en ord
nad förvaltning inom vederbörande förvaltningsområde tryggas samt slit

ningar och oreda undvikas. Tilläggas bör, att överenskommelseförordningen 

upphör att gälla den dag, den nya förordningen publiceras för såvitt icke 

annan tid i förordningen bestämmes. Då såväl regeringen som landskapet äro 

i behov av visst rådrum för ordnande av de ändrade förhållandena, måste 
självfallet vid terminens bestämmande nödig hänsyn tagas till denna om

ständighet. Att något oskäligt dröjsmål med upphävande icke bör äga rum 

torde vara självfallet. 
Ovanstående synpunkter ansluta sig till den rättsuppfattning beträffan

de tolkningen av 18 §, som uttalats av Ålandsdelegationen uti ett av dele

gationen den 18 augusti 1934 avgivet yttrande i fråga om uppsäg~ingen aven 
den 18 oktober 1924 utfärdad överenskommelseförordning på fornvårdens om

råde. 1 ) En medlem i konrrnitten har ansett att i lagen borde intagas be

stämmelse om viss tid, inom vilken överenskommelseförordningen efter upp

sägning bör upphävas. (Se reservationen sid. 244). 

20 §. 
Angående ändringen hänvisas till motiveringen av 4 §. 

21 §. 

Mantalspenningarna och den i näringslagen påbjudna lanthandelsavgiften 

äro numera upphävda såväl i riket som på Åland. 

Från landskapets sida har nyligen motionerats om sådan ändring av själv

styrelselagen, att landskapets tilläggsskatt, som för närvarande skall ut

gå enligt samma grunder som den allmänna inkomstskatten, finge upptagas en

ligt grunder, som landskapet självt ägde bestämma, Vid behandlingen av den~ 

na motion avböjde riksdagen på framhål 1 "J.: skäl en utvidgning av landska
pets bestämmanderätt i nu berört avseende~) 

Denna skattefråga skulle förtjänat att närmare beredas och undersökas 

bl.a. ur statistisk synpunkt. Det förefaller som om det nuvarande syste

met skulle vidlådas av vissa olägenheter, bl.a. såvitt angår fördelning 

av skattebördan mellan Mariehanm och landsbygden. Kommittens majoritet har 

emellertid på grund av regeringens direktiv icke velat ingå i saklig pröv
ning av nämnda fråga, utan har inskränkt sig till ett förtydligande till~ 

lägg till första mom. (Jfr. reservationen sid.244). 

1) Å.D. V sid. 269. 
2) Ålands landsti~s motion No 1 

betänkande No 6 av 13/4 1938. 
vid 1938 års riksdag. Grundlagsutskottets 

<·"'' 
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Ordet stadfästa i andra mom. har av förbiseende fått kvarstå i lag

texten efter det sankti::nsrätten av riksdagen avskaffats. Denna felaktig

het har av kornmitten rättats. 

I samband med upphävandet av den del av grundskatten, som genom 4 § 

garantilagen tillförsäkrats Åland, har landskapet genom lag ~7 den 10 de

cember 1929 beviljats ett årligt bidrag av 150.000 mark att disponeras för 

kulturella och andra landskapets allmänna väl befrämjande ändamål. De ssa 

medel intagas icke i den uti 26 § ÅlaL~slagen förutsatta utj ämningsregle

ringen. Kommitten har ansett skäligt att denna landskapet tillförsäkrad8 

förmån skulle lag::"ästas genom ett uttryckligt stadgande i självstyrelse

lagen och har i sådant syfte fogat ett nytt sista moment till 21 §. Stad·

gandet är så avfattat, att själva anslagsbeloppet icke skulle fastst ä llas 

genom självstyrelselagen. 

25 §. 
För att stadgandet i andra meningen av denna paragraf icke må giva an

ledning till sådan missuppfattning att landskapets utgifter i sista hand 

utgå ur landskapets medel har till paragrafen fogats ett tillägg av inne

håll att landskapet för täckande av sina ordinarie utgifter har att på räk-

na bidrag ur statsmedel. 

Uti paragrafen hava dessutom införts vissa grundläggande bestämmelser 

rörande landskapets budgeträtt samt årsstatens uppgörande ävensom därom, 

att särskild årssta t skall fastställas för de s.k. vederlagsmedlen (se 

motiveringen under 21 §) och landskapets övriga enskilda inkomster och ut

gifter. 

26 §. 
På sätt framgår av 25 § i självstyrelselagen är autonomilagstiftningens 

skattefinansiella system s å anlagt, att kostnaderna för den förvaltning, 

som förbliver hos statens myndigheter, bestridas ur statens medel, varemot 

övriga utgifter för land_skapets förvaltning och således även anslagsbe~ 

hoven för de statsliga förvaltni:rg suppgifter, som successivt övergått el

ler skola övergå till lokalförvaltningen, bestridas av landskapet självt. 

Å landskapssjälvstyrelsen har sålunda jämväl överflyttats ansvaret för al~ 

la de allmännyttiga företag och kulturella strävanden, som tidigare sub

vert ionerats ur statsmedel. De från landskapet utgående indirekta cch hu

vuddelen av de direkta skt tter, -i) som i riket uppbäras, tillfalla fortfa~ 

1) Inkomst- och förmögenhetsskatten på Åland avkastade under år 1928 mk 
973. 870, - och under år -1929 mk 1 • 054. 444 ,- • Den på landskapet under sagda 
år fallande andelen av indirekta skatter har kalkylerats till cå· ·8.000.000 
för år 1928 och till ca 7.800.000,- för 1929. Jfr. utredning ang. Ålands 
skattefinansiella ställning till riket Å.D.I sid.-8 och V sid. 223. De av 
Ålandsdelegationen till kompensation godkända utgifterna, med avdrag av 
resp. inkomster, uppgingo år 1928 till ml< 6. 700. 948, 27 och 1 929 till 7 .777 .282 965. 
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rande statskassan, varemot landskapet för täckande av sina behov är i 

första hand hänvisad till närings- och nöjesskatter, vilka ställts till 

landskapets disposition, vissa avgifter ävensom självbeskattning i form 
av tilläggsskatt till den allmänna inkomstbeskattningen och tillfällig 

extra beskattning. Landskapet tillkommer nyttjanderätt till vissa statens 

jordegendomar på Åland, varjämte landskapet har rätt till de tidigare om

förmälda vederlagsmedlen. 
För utjämnande av eventuellt uppkommande olikforHighet i beskattningen 

vid jämförelse med andra delar av landet stadgas i 26 § av Ålandslagen, 

att bidrag ur statsmedol bör utgivas till landskapet, därest det framgår, 

att beskattningen i landskapet för självförvaltningens ordinarie behov äri 

förhållande till de förmåner landskapet åtnjuter proportionsvis högre än 

beskattningen i medeltal för motsvarande ändamål annorst.,icles i riket. Fast~ 

ställandet av bidragets storlek i överensstämmelse meddessa normer ankom

mer enligt lagen å ett särskilt organ, den s.k. Ålandsdelegationen, till 

vilken statsrådet utser tvenne och landstinget likaledes tvenne ledamöter. 

Ordförande i delegationen är landshövdingen. Delegationens beslut skola 

för att bliva gällande stadfästas av republikens p:m sident. 

Såsom av stadgandena i 25 och 26 §§ framgår, har lagstiftaI6D utgått 

från antagandet, att landskapet .~. huvudsak kunde komma till rätta med de 
förd ess behov anvisade skatteinkomsterna och övriga ovannämnda inkomst

källor samt att, därest dessa intrader icke hunne till, bristen skulle be
täckas genom självbeskattning. Den härigenom eventuellt uppkomna överbe~ 
las~~ngen i beskattningshänseende av landskapet i jämförelse medmdra de
lar av republiken borde efter förloppet av tre budgetår i sänder utjämnas 

genom bidrag ur statsmedol åt landskapet. Lagstiftaren utgick sålunda fr~m 

den uppfattningen, att utvägen av självbeskattning endast i ringa mån be~ 

hövde anlitas. Sedermera har det emellertid visat si~, att den utjämning, 

som i antytt avseende föreskrivits, icke kan hållas inom så snäva gränser 

som vid lagens stiftande antagits, och att landskapets budget efter över

tagandet av resp. förvaltningsressorter utvisar ett betydande årligt defi

cit, som måste täckas genom statsbidrag, därest man vill undvika en opro
portionerlig skattestegring för landskapets inbyggare. 1 ) 

1) Vid den senast verkställda treårsavräkningen, omfattande trienniet 1935~ 
1937, uppgingo de av Ålandsdelegationen till kompensation godkända utgif
terna för självförvaltningens ordinarie behov~ 

för år 1935 till mk 9.591 .126,95 
il Il 1936 il ii 10.479.182,90 
il Il 1937 11 il 10.953.036,05 

Såsom avdrag vid utjämningen observerades vid bidragsregleringen in
komster (närings- och nöjesskatter, arrenden, avgifter m.m.) 

for år 1935 till belopp av mk 846.827j3o 
11 11 1936 n 11 11 11 849.115,35 
11 11 1937 11 11 11 n1275.241,2o 
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Sammanlagda beloppet av de utgiftsposter, som icke blevo till kompen

sation godkända, uppgick för hela treårsperioden till mk 1.336.118,75.Av 
detta belopp stannade dock endast mk 163.356,55 landskapet definitivt till 
last;.återstoden mk 1.172.762,20 bevlljades i extraordinarie väg. 

Hade landskapet varit nödsakat att under tiden mellan treårsregleringar·

na förskottsvis genom självbeskattning eller anli tande av sin kredit an~· 

skaffa nödiga medel för handhavandet av sin förvaltning, skulle detta vo,-i' 

rit ägnat att i hög grad försvåra landskapsförvaltningens nydaning och de 

olika förvaltningsgrenarnas övertagande av landskaf©t samt måhända delvis 

lams1'.i landskapets förvaltningsorganisation. I syfte att undvika förhands~· 

beskattning i landskapet tillgodoses fördenskull landskapets behov av me

del för självförvaltningens genomförande och vidmakthållande genom årligen 

återkomrnande förskottsbetalningar av statsmedel. Från och med år 1928 ut

går förhandsbetalningen till landskapet i form av direkta budgeterade för~ 

skottsanslag. Dessa förskott gå i avräkning å det slutliga bidragsbeloppet, 

som bestämmes efter treårsperiodens slut. 

De tillskottsmedel, som äro erforderliga för förvåltnin~f>:ostnadernas 

bestridande utöver förskottsmedlen ur statskassan, anskaffas av landskapet 

dels i forrr. av statslån mot billig ränta, dels genom upplåning i privat 
bankinrättning. 

Att märka är, att principen om förskottsregleringen på :il'JLtiativ av Å

landsdelegationen genomförts helt på sidan om lagtexten. 1 ) 

Den skattefinansiella utjämningen mellan riket och landskapet iiger rum 

under tvenne former: den ordinarie bidragsregleringen samt extraordinarie 

bidragsregleringen. Den förra avser utjämning av landskapets ordinarie,bud
geterade utgifter,den senare anvisande av statsbidrag för landskapets extra

ordinarie utgifter på därom av landstinget sS.rskild gjord framställning. 

A. ~toden_l.9.f'...Jlen ordinarie bidragsregleringen. 
För att fylla de luckor och brister lagstiftningen företer har Ålandsde-

legationen i stor utsträckning varit tvungen 1~rlägga sitt arbete på obru

ten mark och tillrättalägga en speciell procedur för fullföljande av sina 

lagbestämda arbetsuppgifter. De metoder,som sålunda utbildats under årens 

lopp,hava vunnit statsmaktens sanktion och högsta domstolens godkännande. 
Uti ett avgivet utlåtande 2)har högsta domstolen.funnit de huvudregler, som 

tjänat till ledning för Ålands-delegationens kompensationsprövning,överens

stämma med ar:dan och meningen i de lagar,som reglera Ålands självstyrelse 

s:=irnt med vad rättvisa och billighet i övrigt bjuda. 
3

) 
Det av Ålandsd.elegationen tillänpade systemet för treårsavräkningen är 

2) A.D. III sid. 41 ff. 
3) Å.D. III sid. 10 ff och sidw 14; IV sid. 10 ff; 

V sid. 7 ff och 48 ff. 
1) Å.D. I sid. 107 ff; III sid. 19, IV sid. 14. 
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i korthet sagt följande~ 

Emedan den faktiska skattebelastningen i landskapet befunnits icke va

ra användbar såsom grund för beräkningen av det landskapet ur statens me= 

del tillkommande bidraget, har Ålandsdelegationen, utgående från att skat= 

tebördan i huvudsak likformigt drabbade invånarna på Åland och i övriga 

delar av riket samt att den ev. självteskattningen sålunda borde utgöra 

exponenten för skattetryckets stegring, av praktiska skäl ansett sig böra 

uträkna statsbidraget efter skillnaden mellan landskapet tillfallna in~ 

komster och dess utgifter, eller med andra ord efter den brist, som land= 

skapet skulle varit nödsakat att till täckande av sina ordinarie budgetbe

hov fylla. Denna brist har ansetts motsvara den ökning av skattebördan på 

Åland, v.ilken enligt 26 § i självstyrelselagen skall utjämnas genom stats= 

bidrag. 
Landskapet har på grund av sitt självstyrelseprivilegium full frihet 

att bestämma över sin budget och votera för landskapets behov erforderli

ga anslag. Men då självstyrelselagens system för utjtmningen förutsätter, 

att en betydande del av landskapets budgeterade utgifter skola genom bi

dragsregleringen gottgöras landskapet ur statsmedel, kräves självfallet 

ur synpunkten av rikets intresse en noggrann efterprövning av det sätt,p~ 

vilket landskapet utnyttjat sin budseträtt. Denna Ålandsdelegationens eftrr'

handskontroll - den legala garantin för att statsbidragets utmätande sker 

efter rättvis grund - har vid regleringen verkställts sålunda, att dele

gationen i nu antytt syfte underkastat resp. poster, såvitt de ansetts bö

ra komma under omprövning vid budgetutjämningen, en prövning såväl till 

belO])pet som i avseende å utgifternas art och beskaffenhet. Härvid har 

kontrollerats, att utgifterna av landskapsmynd.igheterna äro kalkylerade 

med iakttagande av nödig sparsaJ.nhet och att de icke överstiga vad som för 

motsvarande ändamål i genomsnitt anslås uti övriga delar av republiken. 
Vid fullgörande av sitt uppdrag äger Ålandsdelegationen tillse, att så

väl rikets som landskapets irrt res sen ;pn· t;iskt iakttagas. Kontt-·llen inne= 

fattar ~ ke utövandet av någon uppsiktsbefogenhet, vilket vore en obehörig 

inblandning i landskapets angelägenheter, utan enbart och uteslutande en 
prövning av resp. utgiftsposter ur kompensationssynpunkt. Att kontrollen 

närmast är avsedd att trygga rikets intressen är naturligt, då fråga är om 
beloppet av det bidrag, som ur statsmedel skall utgivas för landskapsut

gifternas täckande. Termen efterhandskontroll har avseende på den ordina~ 
rie bidragsregleringen; vid beviljande av extraordinarie statsbidrag äger 
bidragsprövningen i regel rum på förho,nd. Undantag bilda de fall, då ett 

av landskapet i ordinarie budgeten upptaget och av landskapet disponerat 
anslag av delegationen lämnats utom kolumn vid den ordinarie bidragsregle-
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ringen och frågan hänvisats till prövning i extraordinarie väg. 

B. Ann1ärkningar mot den av delegationen tilläm]__ade metod~n för ts§å~s~ 
!regleringen. 
Uti en den 29 november 1933 daterad skrivelse1)har Ålands landsting upp=

tagit till granskning den härintills av delegationen tillämpade metoden 

för treårsutjämningen mellan riket och landskapet samt med förklaring, att 

denna metod vore behäftad med vissa brister, uttalat önksvärdheten av,att 

densamma måtte omläggas därhän, att metoden bättre överensstämde mod det i 

26 § självstyrelselagen stadgade förfaringssättet. I landstingets skrivel
se och landskapsnämndens till grund för densamma liggande framställnj_ng 

framhålles bl.a., att statsbidraget under den tilländalupna perioden av 

självstyret. sons utövande blivit alltför knappt tillmätt; att avi'äkningen 

avveke från det i 26 § självstyrelselagen stadgade förfaringssättet sär~ 

skilt därigenom, att till grund för densamma lagts icke av landskapets be~· 

folkning åtnjutna förmåner, som enligt lagen böra hållas i paritet med dem, 

som på motsvarande områden åtnjutas av befolkningen annorstädes i riket, 

utan i stället de kostnader, som självförvaltningen dragit i förhållande 

till rikets förvaltningskostnad.er på motsvarande områden; att utjämningen 

icke borde grundas å en siffergranskning och en kornpensationsprövning av 

budgetposterna i detalj, utan borde vid reciprocitetsprövningon tagas hän

syn till större utgiftsgrupper, varigenom landskapets speciella intressen 

i högre grad kunde tillgodoses. 

Delegationen har till bemötande av de gjordaanmärkningarna i svarsskri

velse till landstinget av den 19 december 19332) anfört huvudsalcligen, att 

dess av högsta domstolen godkända arbetsmetod, som utgör resultatet av de

legationens mångåriga verksamhet samt dess genom flere avräkningsperioder 

utbildade praxis, stode i konformitet med självstyrelselagens reciproci= 

tetsgrundsatser. De av landskapsmyndigheterna antydda riktlinjerna kunde 

icke anses ägnade att läggas till grund för en reformering av hittillsva

rande praxis; en väsentlig omläggning av detta system syntes överhuvudta

get otänkbar utan lagändring. Vissa på åländskt håll framhållna önsknings

mål i fråga om de hittills tillämpade grunderna för avräkningen mellan ri

ket och landskapet hade emellertid synts delegationen beaktansvärda och 

förtjänta att uppmärksammas vid treårsregleringen. 

C. Särskilda princt.pfrågor.vid treårsavräkpingE:)n. 
1) Uttrycket 17 i förhållande till av landskapet åtnj_tl_na förmånE:;r 1~ 

Såsom tidigare omförmälts åligger det Ålandsdelegationen att vid full-

görandet av sitt uppdrag undersöka, huruvida landskapet inom de olika för

val tni ngsgrenarna kommit i åtnjutande av förmåner, som på motsvarande om-~ 

1) Å.D. V sid. 260 ff. 
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råden icke beretts övriga delar av riket. De utgifter, genom vilka land

skapet förskaffats dylika förmåner, observeras såsom avdrag på det lartd

skapet tillkommande statsbidraget. Men i samband härmed uppställer sig 

spörsmålet 9 huruvida självstyrelseprivilegiet såsom 01dant är att anse så

som en förmån i den bemärkelse detta ord förekommer i 26 § 1 mon1.. själv~

styrelselagen och om denna förmån skall beaktas vid prövningen av de ut

giftsgrupper, som hänföra sig till landskapets representation och förvalt

ningsapparat (landstingskostnader och landskapsförvaltningen). 1 )Ålandsde~ 
legationens flertal 2) har, väl erkännande att självstyrelsen för närvaran= 

de utgjorde en företrädesrätt för Åland framför rikets övriga delar 9 hål~ 

lit före att denna företrädesrätt dock icke kunde anses såsom en förmån i 

den mening 26 § självstyrelse lagen syntes inlägga i detta begrepp, ty med 

uttrycket 11 i förhållande till av landskapet åtnjutna förmånern åsyftade::-5 

i sagda paragraf uppenbarligen endast de av själva förvaltningsverksarnhe

ten framkallade ordinarie utgifterna eller sådana ekonomiska förmåner av 
reell innebörd, vilka kunde anses jämförbara med liknande f'örvaltningsbe

hov i riket, men däremot icke de abstrakta förmåner av väsentligen poli

tisk art, som innelåge i självstyrelseprivilegiet såsom sådant och de av 

självstyrel seapparaten betingade kostnaderna. Dessutom vore redan av bilc-· 

lighetsskäl en sådan tolkning önskvärd, att administrationsutgifterna en

ligt skälighetsprövning komme i betraktande vid utjämningen. 

Inom Ålandsdelegationen uttalades dock även den mening, att Åland genom 

den landskapet medgivna självstyrelsen tillagts en förmån, som icke förun

nats rikets övriga delar och att det måste förutsättas, att självstyrelse

lagen byggde på den i kommunallagstiftnLngens system överhuvud vedertagna 

grundsatsen, att självstyrelsesamfunden själva borde bära kostnaderna för 

sina beslutande- och förvaltande organ. Ur billighetssynpunkt borde anför

da princip dock i så måtto modifieras 9 att landskapet tillerkär:des gottgö

relse för så stor del av adm.inistrationskostnaderna 9 son1 hänförde sig till 

de från statsförvaltningen övertagna förvaltningsgrenarna, men att utgif

terna i övrigt eller för såvitt angic~ självstyrelseorganens verksamhet 

vid fullgörandet av lokala intressen i trängre mening borde i sista hand 

d:!' ~' '::: 1 landskapet. 

Högsta domstolen har i ett avgivet utlåtande3 )funnit den mening, enligt 

1) Dessa kostnader uppgingo enligt 1938 års budget för landsting;t till mk 
276.460,- och för landskapsstyreLsen till rnk 712.600,~. 

2) Å.D. III sid. 15 ff, 43 ff, 53 ff; IV sid. 11 ff; prof. Hernansons 
uttalande Å.D. III sid. 73, not.1; lantrådets berättelse III sid. 74-

3) Å.D. III sid. 44 ff. 
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vilken landskapet i princip borde självt bära kostnaderna för sin själv=· 

styrelse, c5verensstärnma med de grundsatser 9 på vilka autonomin är uppbyggd. 

Dock cmsåg högsta domstolen att sagda princip av billighetsskäl borde mo

difieras sålunda, att antydda kostnader efter en viss kvot fördelades mel

lan landskapet och riket. 

Vid fastställandet av treårsavräkningen för åren 1923 - 1925 samt 1926-~ 

19L8 1)fastställdes väl delegationens beslut i denna del, men lämnades den 

principiella lösningen jämlikt uttryckligt förbehåll av republikens presi= 

dent för framtiden öppen. De senare treårsregleringarna hava vunnit stad-· 

fästelse utan något förbehåll från statsmaktens sida i nu berört avseende. 

Ålandsdelegationens ovan ornförmälda rättsuppfattning i denna fråga har så~ 

lunda nurnera blivit i praxis tillämpad. 

2) :Q.._tt_u_cke~t 11 p]?oporti()I1.SVj_s högre än beskattningen i medel tal för mot= 

svara.Ede ändamål annorstäd(C;)3= i republiken 11 • 

Därest i landsks:p ets budget finnes anslag för ändamål 9 som icke av sta-· 

ten tillgodoses eller understödas i andra delar av riket 1 kunna dylika ut~· 

gifter i allmänhet icke tagas i beräkning. Uttrycket 11motsvarande ändamål 

annorstädes i riket 11 får dock icke tagas alltför snävt; kompensation kan 

icke anses utesluten blott av det skäl, att fullt kongruenta poster icke 

förekomma i statsbudgeten. I så fall måste man, utan att en sådan tolkning 

kan anses strida mot lagens rätta förstånd, söka jämförelsepunkter med a1Ja.

loga företeelser inom statshushållningen och det offentliga livet i allmän-~ 

het. Även kunna faktorer av sådant art 9 som landskapets isolerade läge, 

ävensom d.ess särskilda utvecklingsbetingelser och därav påkallade speciel

la anslagsbehov i omförmält avseende spela en viss roll. Dessa tolknings

synpunkter hava även av delegationen iakttagits vid utjämningskalkylernas 

uppgörande. 

3) Kom:P..S2LS~yi_Qn av landska~ets ut_&Jfter för lJ_aµdsdelegatl.onen. 
I praxis har landskapet ansetts böra ansvara för de utgifter, som på= 

kallas av dess representanter i delegationen, dock endast i den mån dele~ 

gationen fungerat såsom organ för bidragsutjämningen. De kostnader åter~ 

vilka påkallats av delegationens verksamhet såsom exportkollegium (se ne~· 

dan sid. 225) hava stannat statsverket till last. 2 ) 

4-) Räntor å lå~-

De ränteutgifter 1 som uppkornmi t genom att landskapet i privat bankin-· 

rättning nödgats upplåna tillskottsmedel för förvaltningskostnadernas be

stridande, hava gått i utjämning vid treårslikviden. Härav föl~ r även~ 

1) Å.D. III sid. 61; IV sid. 42. 
2) För bestridande av Ålandsdelegationens utgifter är i statsförslaget 

upptaget ett årsanslag av mk 80.000,-. 
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att å inkomstsidan av kalkylen böra observeras landskapets genom placering 

i bank influtna räntemedel. 

5) Inverkan av lägre, resp._högre skatter och avgifter i_l.andskapet 

än i riket. 

En principfråga, som vid inkomstkalkylens uppgörande varit föremål för 

delegationens prövning, är den, ~ vad mån skatters och avgifters uppbäran
de efter lägre tariff än i riket inverkar på utjämningsregleringen. En 

lindring härutinnan för Åland i förhållande till rikets inbyggare måste 

principiellt beaktas vid utjämningen såsom varande en landskapets förmån. 

Med avseende härå har delegationen jämväl aktat nödigt anställa en jämfö

relse mellan debiteringsgrunderna i landskapet och riket, såvitt angår nä

ringsskatter~ nöjesskatter och avgifter för anlitande av landskapets in
rättningar.1 J 

Om däremot landskapet önskar utnyttja de skattekällor, som enigt 21 § 

självstyrelselagen åt detsamma anvisats, for egna ändamål och i sådant syf

te besluter om skatteförhöjning, kan denna merinkomst icke vid treårsreg

leringen tagas i beräkning för täckande av de ordinarie förvaltningsut

gifterna. I annat fall bleve den landskapet medgivna befogenheten att höja 

sagda skatter illusorisk. 

6) Inverkan av besparJ.ngar i lan~ska]2_~ts hus~~llni~ 

Spörsmålet därom, huruvida och i vad mån besparingar inom landskapets 
hushållning skola räknas landskapet tillgodo vid bidragsutjämningen, har i 
flere skeden varit föremål för delegationens prövning. Delegationen har 
härvid utgått från den grundsats, att sådana besparingar, som hava sitt 
upphov däri, att landskapets myndigheter tilläventyrs med särskild omsorg 
och sakkunskap handhaft vissa förvaltningsåligganden, icke kunna gottskri

vas eller ens kalkyleras. Sådana inverkande faktorer, som icke bero av vid~ 

tagna sparsamhetsåtgärder utan av rådande faktiska förhållanden, synas icke 

heller kunna inverka höjande på bidragsbeloppet. Emellertid har det funnits 

och i praxis förekommit fall, då iakttagande av stränga sparsamhetssyn

punkter räknats landskapet tillgodo vid kompensationsprövningen. 

D. Extraordinarie bidragsreglering. 

Gränsen mellan ordinarie och extraordinarie utgifter är icke i gällande 

lag skarpt uppdragen, och ÅJmdsdelegationen har vid granskningen av land
skapets räkenskaper iakttagit, att praxis i detta avseende inom den åländ= 

1) Vid bedömandet av Ålands skattefinans~ella ställning till riket tages 

givetvis hänsyn endast till den skattebelastning, som av den direkta stats
beskattningen pålägges det kommunala skåttetrycket och dess fluktuationer 
enligt Ålandslagen utom ramen för finansutjämningen. 
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ska självförvaltningen ännu icke vunnit nödig stadga. Huvudgruppen av de 

ordinarie utgifterna bildas naturligtvis av de löpande årsutgifternas 

kategori, som inrymmer det övervägande flertalet budgetposter. Såsom ordi

narie utgifter hava även ansetts vissa engångsutgifter och sådana tillfäl

liga utgifter, vilka periodiskt återkomma eller med avseende å beskaffen

het och belopp måste anses organiskt sammanhöra med den ordinarie budget= 

regleringen. Däremot hava övriga engångs= och tillfälliga utgifter samt i 

allmänhet större sådana betraktats såsom extraordinarie utgifter och så~ 

lunda blivit föremål för extraordinarie reglering i den ordning 26 § 3 mom. 

vidhandengiver. Härigenom har även den fördelen vunnits, att landskapet 

vid planläggningen av större företag redan på förhand kan överblicka, i 

vad mån resp. anordningar komma att med statsmedel understödas. Befinnes 

det vid granskningen av landskapets utgifter, att någon anslagspost rätte

ligen är att anse såsom en extraordinarie utgift i 26 §~s mening samt att 

densamma på s,ådan grund bör falla utom ramen för den ordinarie bidragsut
jämningen, står det uppenbarligen lan1 stinget fritt att efteråt inkomma 

med framställning om erhållande av extraordinarie bidrag. 

Vid behandlingen av frågor rörande beviljande av extraordinarie bidrag 

har praxis utvecklat sig därhän, att resp. ärenden av Ålandsdelegationen 

underkastats en ingående beredning såväl ur behörighets= som saklig syn
punkt. Vid behov har kompletterande utredning från statens fackmyndigheter 

införskaffats och sakkunniga blivit hörda. Delegationen har i sitt betän

kande vanligen även förslagsvis utlåtit sig rörande tiden, sättet och ord

ningen för s~~~sbidragets utgivande samt angående de villkor, som ansetts 

böra härvid fästas för säkerställande av statsbidragets användande för det 

avsedda ändamålet. Oavsett vad delegationen i detta avseende föreslagit 
ankommer det jämlikt 41 § R.F. å statsrådet på grund av dess allmänna be= 

fogenhet att avgöra förvaltningsärenden, som ej blivit republikenspr:'esi

dent förbehållna, att, därest delegationens beslut om beviljande av anslag 
varder av presidenten stadfäst, utsätta tid och villkor för bidragets ut~ 

givande, dock att härvid enligt grunderna i Ålandslagen bör iakttagas, att 
bidragets användande för det åsyftade ändamålet ej må äventyras eller för-

0 1 ) svaras. 
Anvisande av statsbidrag åt landskapet till de extraordinarie utgifter, 

som föranledas av landskapets självförvaltning, är icke obligatoriskt så

som i fråga om de ordinarie utgifterna, utom underligger prövning i varje 
särskilt fall. Å delegationen ankommer att fatta beslut om beviljande av 
dylikt bidrag; detta beslut blir jämlikt 26 § 4 mom. gällande, därest det
samma stadfästes av republikens president. Presidenten kan vägra stadfästel-

1) Å.D. III sid. 69 ff; prof.Hermanssons utlåtande. Å.D. III sid. 72 ff. 
högsta domstolenr yttrande. Å.D. III sid. 33-85. 
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se såväl då ban finner landstinget, resp. delegationen hava saknat behörig~ 

het att med frågan taga befattning, som ock i det fall, att han på sakliga 

skäl anser bidraget icke böra beviljas. Därest delegationens beslut blivit 

stadfäst, skall bidraget jämlikt 68 § 1 mom. R.F. utgivas.1) 

Beträffande förfarandet bör i samband härmed framhållas, att Ålands

delegationen efter omröstning ansett ett avböjande beslut r.:rande extra~ 

ordinarie statsbidrag icke böra underställas republikens p~0sident. 2) 

E. Åland~ele.E_ationens uppgifter. 

Vid fullgörandet av sitt uppdrag äger Ålandsdelegationen tillse, att 

såväl statens som landskapets intressen bliva opartiskt iakttagna. Dele
gationen har en vidsträckt prövningsrätt beträffande bidragets faststäl

lande, men bör givetvis vid fullgörm det av sitt uppdrag til. lämpa i lagen 

stadgade grundsatser. Därest utjämningsbeslutet i någon del gått landska

pet emot, står något rättsmedel för beslutets överklagande icke till land
skapets ~ö~~fogande, utan bringas den på det stadfästa beslutet grundade 

likviden i förval tningsväg genom åtgärd av statsrådet till verkställighet. 

Landskapsmyndigheterna, som officiellt få del av likvidbeslutet först 

efter det republikens pJm3ident träffat sitt avgörande, hava icke heller 
enligt Ålandslagen beretts tillfälle att därförinnan inlrnrnma med påminnel

ser eller polemiska uttalanden i anledning av delegationens beslut. Vid 
ärendets beredning i statsrådet äro vederbörande ministerier däremot själv

fallet i tillfälle att införskaffa den kompletterande utredning, såväl i 
juridiskt, förva trir.gstekniskt och ekonomiskt avseende, som tilläventyrs 
anses påkallad; i sådant avseende kunna även landskapsmyndigheterna ev. 
bliva i saken hörda. Under ärendets beredning har Ålandsdelegationen i 

åtskilliga fall inhämtat land.ska:p smyndigheternas utlåtanden och inbegt:.:i:t~ 

utredning i resp. frågor. Landskapsmyndighotern2 hava jämväl ansetts oför

hindrade att efter det bidragsregleringen slutbehandlats taga del av dele
gationens å länsstyrelsen i Mariehamn uppbevarade originalprotokoll samt 
av desamma erhålla nödiga avskrifter. 

Vid sidan av sin lagbestämda uppgift såsom organ för bidragsutjämningen 

har Ålandsdelegationen blivit ett slags Qermanent expertkollegiu..m, som an
litas av regeringen vid beredningen av landskapet rörande angelägenheter. 

Denna sida av delegationens verksamhet har icke uppmärksammats i lagtexten 

utan utbildats genom praxis. I regeln hava statsrådets ministerier före 

landskapslagarnas föredragning för republikens president aktat nödigt in

hämta delegationens utlåtande rörande behörighetsspörsmålet. Där sakens 
beskaffenhet sådant påkallar inhämtar republikens president därefter 

1) Erich, II sid. 410; prof.Hermansons utlåtande. Å.D.III sid. 72 ff. 

2) Å.D. V sid. 113. 
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högsta domstolens utlåtande, innan ärendet av presidenten upptages till 

slutlig prövning. Då presidentens eventuella vetorätt skall utövas inom 

tre månader efter det landstingsbeslutet delgivits honom (d.v.s. ankommit 
till presidentens kansli) i) måste dessa ärenden behandlas i brådskande 

ordning. 

Under senaste tid har förfarandet i detta skede av stadfästelseproce~ 

duron varit något vacklande. I ett antal fall har högsta domstolens ytt

rande över inkomna landskapslagar infordrats utan att Ålanisdelegationen 

därförinnan hörts. Det vill dock synas som om delegationens preliminära 

beredning i varje fall vore till nytta för högsta domstolen i dess gransk~ 

ningsarbete: en i möjligaste mån mhetlig praxis i detta hänseende vore en

ligt kommittens åsikt att rekommendera. 
F. Kommittens försla_& till legislativ normering av bidragsregleringen. 

Kommitten har underkastat Ålandsdelegationens förfarir:gssätt vid ut
jämningen en ingående granskning och med ledning härav kommit till det re-

sultatet, att dc:&gationens metoder och ledande normer för finansregle
ringen böra anses baserade på riktiga grunder. De svåra tolknings- och 
tillämpningsfrågor, som i praxis förekommit till följd av den gällande 
lagstiftningens otillfredsställande utformning, hava enligt kommittens å
sikt i praxis överhuvudtaget erhållit en ur rättmätighetssynpunkt :riktig 
lösning. Kommitten anser fördenskull att de nuvarande, delvis rätt Slävande 

och oklara, dels svårtillämpliga stadgandena i denna del av Ålandslagen 
böra utbytas mot rättssatser, byggda på den praktiska tillämpningens veder

tagna och numera hävdvunna grunder. 

Jämte det kommitten såsom motivering till sitt förslag rörande bidrags
regleringen och Ålandsdelegationens uppgifter hänvisar till den redogörel
se för praxis, som här ovan lämnats, hal '~ommi tten likväl velat särskilt 

precisera sin ståndpunkt i nedanargvna princifi~1la spörsmål. Nu ifråga
varande avsnitt av kommittens lagförslag omfattar inalles sex r:aragrafer 

26 - 31 §§, vilka sålunda komme att ersätta den nuvarande 26 §. Införandet 

i lagtexten av fem nya paragrafer komme att framskjuta de återstående pa

ragrafernas nummerbeteckning (se ingressen). 

Vidkommande främst Ålandsdelegati9.E:.ens sammansättniny; och verksamhet har 
kommitten ansett gällande lagbestämmelser böra förfullständigas genom ut

tryckliga stadganden rörande beslutförhet och suppleant vid förfall för 

ordföranden samt återkallandet av ledamöternas uppdrag. Enligt kommittens 

uppfattning är Ålandsdelegationcn ett i självstyrelselagen förutsatt organ~ 
som i kollegial sammansättning handhar offentlit_, ,1yndighe t migt lagfästa 

normer samt vid sidan härav anlitas såsom expertkollegiun i vissa land-

i) Se skrivelse från statsrådets kansli till Ål ands landshövding 29/ 1 1939. 
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skapet Åland rörande angelägenheter, men torde icke kunna anses såsom 

ämbetsverk i egentlig mening. Ledamöternas förordnande kan, då skäl där

till äro, återkallas. Ordföranden fungerar blott så länge han innehar sitt 
landshövdingämbete. Sådan Ålandsdelogationen enligt självstyrelselagen är 

organiserad, torde delegationen ej heller kunna anses vara ett rent själv

styrelseorgan i egentlig mening, utan är ett av självstyrelselagen till~ 

skapat utjämningsorgan. Såsom expertkollegium skulle det åligga delega

tionen att på anmodan tillhandagå statsrådet och dess ministerier med ut

låtanden i landskapet och dess självstyrelse rörande angelägenheter, så 

ock att enligt statsrådets uppdrag uppgöra förslag till överenskommelse
förordningar, då sådant av behovet påkallas (26 § 2, 3 och 4 mom. samt 31 

§ ) • 

Gr~nsen mellan ord~narie och extraordinarie utgifter har i kommitteför

slagets text uppdragits med större skärpa än i gällande lag, dock i an

slutning till vedertagen praxis (28 §). Pr9.J2.g_rtionalitets- och reciprocJ-~ 

tetsgrundsatserna hava i förslaget upptagits med iakttagande av de rikt
linjer lagtillämpningen härutinnan följt, likaså normerna för utjämning 

av utgifter_]:._a för Ålandsdelegationen 2 ränteutgif~er, suqyentioner och .!!,2-

derstj2j.. Bestänll1landet av avd~agsposterna i inkolJ§tkalkylen skulle jämväl 

äga rum enligt nu tillämpade regler (27 §). 

Kommitten har tagit i övervägande, huruvida den ordinarie bidragsregle

ringen borde äga rum, icke treårsvis, utan för varje kalenderår under det 

påföljande året. Till förmån för en dylik systemförändring kunna vissa 
vägande skäl anföras. Bl.a. skullelandskapet vid sin budgetreglering be~ 

redas tillfälle att genom ettårsavräkning snabbare och smidigare taga hän

syn till bidragsutjämningen och därtill hörande kompensationsbeslut än vad 

nu är fallet. Kommitten har emellertid ansett detta reformkrav fe"lla utan
för de till kommittens arbetsprogram hörande frågorna, men vill kommitten 

dock erinra on, att en förändring i antytt syfte utan större svårigbe ter 
kan inpassas i systemet. 

Vid prövningen av frågor om beviljande av extraordinarie statsbidrag 

skola enahanda behörighets=, proportionalitets- och reciprocitetssynpunk
ter anläggas som vid den ordinarie regleringen. 1 ) 

I fråga om ~Q-_erställningsförfarandet har kommitten vidtagit särskilda 
avvikelser och tillägg i lagtexterna. Sålunda har det ansetts vara överens
stämmande med autonomilagstiftningens system att underställning bör äga 

rrun även då Ålandsdelegationen avböjer landstingets framställning om extra
ordinarie statsbidrag. (29 § 1 mom.) 

I sistnämnda fråga har en avvikande mening inkom kommitten uttalats 
(reservationen sid.244). 

1) Jfr. pr'of. Hermansons utlåtande Å.D. III sid. 72 ff. 
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Den ordinarie bidragsregleringen kan komma till stånd endast under 

förutsättning att republikens president stadfäster Ålandsdelegationens 

beslut. Kan giltigt beslut icke åstadkommas av orsak att presidenten icke 

önskar såsom sådant stadfästa delegationens utjämningslikvid, måste frå~ 

gan hänskjutas till förnyad behandling av delegationen. 1 )Även i detta ske

de har delegationen fri prövningsrätt i enlighet mod de i självstyrelse~ 

lagen ingående föreskrifterna, ehuru det givetvis ankommer å delegationen 

att såvitt möjligt söka utfinna en bas för åstadkommande av en definitiv 

lösning i sammanjämkningsväg. 

Även beslut om beviljande av extraordinarie bidrag skola av republi

kens president stadfästas oförändrade eller ogillas. Vägrad stadfästelse 

kan antingen innebära ett definitivt avslag eller ock att saken lämnas 

beroende på ny framställning av landstinget, resp. ny behandling av dele~ 

gationen. I sistberörda tvenne fall torde det anses skäligt att motiven 

för återremissen angivas i resolutionen. 

Kornmitten har i sitt förslag reglerat förfarandet i stadfästelsein

stansen enligt nu angivna grunder, vilka i huvudsak ano.J. .. ~ta sig till rå= 

dande praxis (29 §). 

Slutligen har kormnitten i en särskild paragraf angivit de legala nor

merna för förskojj;sregleringen ( 30 §). 

Spörsmå10-!:, .. ~ruvida den landskapet tillkommande rätten till självst_;y:

relse bör såsom sådan betraktas som en förmån vid bidragsregleringen har 

av kornmitten underkastats en ingående prövning. 

Kommittons majoritet har härvid anslutit sig till den av minoriteten i 

Ålandsdelegationen och högsta domstolen omfattade, tidigare berörda åsik~ 

ten, att landskapet i princip borde självt bära kostnaderna för landstin
get och landskapsförvaltningen, mon att denna princip av billighetsskäl 

borde i så måtto modifieras, att dessa kostnader efter en viss kvot bleve 
fördelade mellan riket och landskapet. Då emellertid vid stadfästandet av 

samtliga härintills verkställda treårsregleringar dessa kostnader helt på
förts riket, har kommitten icke velat i lagtexten intaga ett med majori

tetens åsikt överensstämmande uttryckligt stadgande i ämnet. Samtidigt 

har kommitten dock hållit före, att ifall landskapssjälvstyrelse framdeles 

i någon form införes jämväl i övriga delar av riket, det hittills följda 

tillvägagåendet icke såsom sådant borde lända till efterrättelse, utan att 

frågan då bör upptagas till förnyat övervägande på basen av det sålunda 

ändrade rättsläget. 
34 (29) §. 

Enligt kommittens förslag vore Alandsdelegationcms ämbetsspråk svenska, 

vilke_t mo-:.~varar nu gällande praxis. Lagrummet har i övrigt ändrats i an-
1) Erich, II sid. 409. 
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slutning till nugällande språklagstiftning. 

En medlem har beträffande denna paragraf uttalat en avvikande åsikt 

(se reservationen sid. 245). 

3 5 ( 3 _Q_L__i: 
Enligt kormni ttens mening torde denna paragraf erfordra omformulering 

såvitt angår skriftväxlingsspråket mellan a) landskapets och statens myn

digheter på Åland och b) republikens regering, centrala myndigheter samt 

överdomstolar och myndigheter, vilkas förvaltningsdistrikt omfattar för

utom landskapet .Åland jämväl viss annan del av republiken. 

Inom kommitten har uttalats önskvärdheten av stadganden därom, att de 

utlåtanden högsta domstolen på grund av 12 § äger avgiva skulle avfattas 

på svenska språket. Detta förslag som skulle innefatta reglering av ämbets

språket mellan rikets myndigheter utom landska:pet Åland, har icke omfat

tats av kornmittens majoritet (se reservationen sicl.245). 

37 (32) §. 
Jfr. motiveringen till 4 §. 

38 ( 33) §,.!. 
I paragrafen har inryckts stadgande röra::i.de forum för tjänsteåtal mot 

föredragande vid landskapsnämnden och övriga underlydande tjänstemän vid 

lanclskapsförvaltningen. 

40 (35) §. 
Det har ansetts sakenligt att i paragrafen inrycka en ..::rinran därorn,att 

högsta domstolen vid behov ägde i resp. ärenden inhämtavederbörandes ytt
rande.1) 

En medlem av kommitten har ansett, att denna paragraf borde i vissa av

seenden erhålla on annan avfattning. (Se reservationen sid. 245) 

Övo~E_ångssta_Sl:gg:,nden. 

Det i 10 § 1 mom. av den gällande lagen upptagna interimsstadgandet 

rörande giltigheten av rikets lagar och författningar, tillkomna före den 

7 maj 1920, då Alandslagen trädde i kraft, har i något avvikande redaktion 
upptagits såsom ett slutstadgande i kommitteförslagets text. 

Därutöver har ett övergångsstadgande ansetts erirderligt för att regle

ra de fall, då en förskjutning av lagstiftningskompetensen genom den före~ 
slagna ändringslagen äger rum till rikets eller landskapets förmån, men 

resp. rättsområdcm under tiden mellan självstyrelsens införande och än

drings lagens ikraftträdande blivit reglerade enligt elen äldre lagens 
kompetensfördelning. 

1) Beträffande tolkningen av donna viktiga paragraf se Erich I sid. 121. 
II sid. 398; Erich,Kompetensfördclning, kompetensprövning och kompe
tonskontroll. J.F.T. 1924 sid. 137, 138, 144, 145; Å.D. II sid. 1; 
IV sid. 81 ff; lantrådets berättelse I sid. 12, 13. 
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Förordning_an.g_å~~~bringande_i verlf_ställ~[Qiet av lagen om ?,jälv

styrelse för landskape.i_ Ålc.md. 

Såsom en oegentlighet torde böra anses den omständighet att republikens 
presidents resolution vid landskapslagarnas promulgat.bn icke in extenso 

publiceras i Ålands författningssamling. Detta vore särskilt av nöden i 

det fall att visst förbehåll från statsmaktens sida uppställts i fråca om 
lagar av blandad natur. Kommitten har fördenskull ansett sig böra till 9 § 

av ovan rubricerade, den 13 januari 1922 utfärdade förordning foga ett 

tillägg av innehåll, att republikens presidents tillkänragivande angående 

landskapslagarnas ikraftträdande alltid bör i Ålands författningssamling 

kungöras. Därjämte har paragrafen förtydligats i så måtto, att även utfär

dade överenskormnelseförordningar skola i sagda författningssamling intagas 

En medlem av kommitten har ansett förstnämnda tillägg icke vara av be

hovet påkallat (se reservationen sid. 248). 

;!d,ag innehållan_de särskil<l,a stadgalli}-en rörcgi.de landskc::pet ÅlalJ.ds b?;: 

f olkn:i,,__ng ( gara.Q_til~en). 
Kornmitten har ansett det erhållna uppdraget omfatta ej blott självsty

relselagen utan även den åländska autonornilagstiftningen i hela dess vidd. 

Sålunda I'.ava även bestämmelserna i den s.k. garantilagen, given den 11 au

gusti 1922, av komn ~- ten upptagits till granskning. Av dessa bestämmelser 
har kommitten i detta sammanhang haft anledning närmare uppmärksamma en

dast stadgandct i 5 §, som berör lösningsrätt till fastighet. 
Landstinget har tre särskilda gånger i motionsväg till riksdagarna 

1922, 1924 och 1929 hemställt om sådan modifikation av garantilagen, att 

innehavare av jord i landskaret, i analogi med vad fallet är med utövande 

av rösträtt enligt gara:tilagens 3 §, bleve beroende av s.k. hemby__gj.srätt;) 

vilken blott kunde förvärvas genom fem års bosättning. Riksdagen har in
tagit en avböjande hållning till dessa initiativ. 2) 

Ända från den tid självstyrelsen infördes har från landskapets sida 

hävdats den rättsuppfattning, att bestämmelsen i garantilagen 5 § borde 

tolkas i konformitet med den i lagens 3 § stadgade terminen samt att så~ 

1) Angående begreppet "hembygdsrätt 0 se Å.D.III sid. 147 ff; IV sid.139, 
153 ff. 

2) Regeringens skrivelse till 1922 års riksdag med Ålands landstings mo
tion No 3 om ändring av 3 och 5 §§ i garantilagen. Ärendet blev icke 
slutbehandlat. Regeringens skrivelse till 1924 års riksdag med lands~ 
tingets motion i samma ämne. Behandlingen fortsattes vid 1925 års riks
dag. Grundlagsutskottets betänkande No.6. Tredje behandlingen 30/11 1925. 
Regeringens skrivelse till 1929 års första riksdag jämte landstingets 
motion i samma ärende. Grnndlagsutskottets betänkande No 6. Tredje be
handlingen 19/4 1929. 
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Junda förutsättning för lösningsrättens utövning vore att vederbörande 

·ordägare under mindre än fem år haft laga bo och hemvist på Åland. 1 )Land

Jkapsmyndigheterna hava gjort gällande, att stadgandet, därest blott man~ 

talsskrivningen och den faktiska boningsorten härvid vore normgivande, 

vore utan praktisk betydelse samt att dess syftemål med denna begränsning 

vore alldeles förfelat. Av landskapsmyndigheterna bar därjämte framhållits, 

att det till grund för garantilagens nu ifrågavarande stadgande liggande 

beslutet av folkförbundsrådet i Geneve vid sammanträdet den 27 juni 1921 

lämnade stöd för en vidsträcktare tolkning. 

Gentemot landskapsmyndigheternas nu åberopade uppfattning kan göras 

gällande, att de undantagsbestämmelser av grundlagsnatur, som garantila= 

gen innehåller, synas böra tolkas strängt efter ordalydelsen samt att 

Geneve-beslutet icke på grund av sin avfattning bör kunna givas en så vitt~ 

gående betydelse, som från landskapets sida påyrkats. 

På grund av förenämnda meningsskiljaktighet beträffande den av lands

tinget föreslagna modifikationen av 5 § garantilagen har den i andra mo= 

mentet av sagda paragraf förutsatta särlagstiftringen rörande lösningsrät

tens utövning och företrädesrätten till lösning fått anstå ändat ill se

naste år. Frågan har i flere skeden varit föremål för riksdagens behand= 

ling, dels på grund av motioner från landstinget dels på grund av re

geringens initiativ. Till 1937 års riksdag inlrnm Ålands landsting med en 
motion i ämnet, vilken slutligen ledde till lagstiftningsåtgärd i detta 

omtvistade ämne. 2 ) 

I motionens motivering hade landstinget gjort gällande, att rätta inne= 

börden av garantilagens stadgande i 5 § 1 mom. rörande laga bo och hem
vist skulle framgå av motsvarand~ stadgande i 3 § av samma la.;. Grundlags~ 

utskottet framhöll i sitt betänkande, att Jmdstingets uppfattning var 

stridande mot riksdagens tidigare hävdade ståndpunkt. Enligt utskottets 

åsikt kunde det icke råda någon tvekan därom, att uti 3 § fastslagits 

allenast de förutsättningar, på grund av vilka rösträtt vid kommunala~ 

och landskapsval förvärvas, men att rätten att inköpa fastighet i någon 

av landskapets kommuner jämlikt 5 § är beroende endast av den däri stad
gade förutsättningen, att vederbörande i sagda kommun har laga bo och hem= 

vist efter vad allmän lag därom stadgade. 

Om ock genomförandet av en utvidgaa lösningsrätt innebär en avsevärd 

saklig ändring av hittills gällande lagstiftning och förty måste anses 

1) Angående begreppet laga bo och hemvist jfr. Hermansons bevisföring i 
J.F.T. 1922, sid. 154 ff. 

2) Regeringens skrivelse jämte landstingets motion No 1 om antagande av 
lag om utövande av l~-'sningsrätt vid försäljning av fastighet i lanc1ska~ 
pet Åland. Grundlagsu tskottets betänkande No. 7. Lagen utfärdades ·1/4 
1938. Finlands författningssamling No 140. 
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ligga på sidan om kornmittens egentliga arbetsprogram, har kommitton icke 

ansett sig kunna helt förbigå detta spörsmål, som från åländsk sida upp

ställts i främsta rummet bland landskapets önskningsmål. 

En medlem av kornmitten har ansett att i detta sammanhang landskaps~ 

myndigheternas ifrågavarande önskningsrnål borde av billighetsskäl till

mötesgås. 

(Se reservationen sid.248). 
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R e s e r v a t i o n. 
====================== 

Ehuru kommittens uppdrag inskränker sig till att uppgöra förslag till 

förtydligande av lagen om självstyrelsG för Åland och i sao.band därmed 

stående lagar samt ett vidare utbyggande av denna lagstiftnings principer 

därigenom är uteslutet, kan dock, såsom i betänkandet framhålles, ett för

tydligande icke ske utan särskilda förskjutningar i fråga om maktfördel~ 

ningen antingen till förmån för riket i dess helhet eller för landskapet. 

Enär det synes mig, att dessa förskjutningar såsom jag tolkar berörda 

självstyrelselag, enligt kommittens förslag i avsevärt högre grad gynna 

riket än landskapet, och då jag därtill håller före, att en något större 

hänsyn kunde tagas till den uppfattning av självstyrelselagens innebörd, 

som i landskapet kommit till uttryck, har jag i vissa avseenden stannat 

vid annat resultat än kommittens majoritet. Flere av mig föreslagna än

dringar hava ock motiverats ~v önskan att undvika svävande uttryck, som 

kunde giva anledning till kompetenskonflikter. Slutligen har jag även ta~ 

git i betraktande, att man i landskapet väntat, att självstyrelselagcn 

vid tillämpningen skulle tolkas i frisj_nnad riktninr;, vartill man järwäl 

haft ett stöd däri 9 att för tiden varande statsministern Erich vid lagens 

behandling i riksdagen uttalade den tanken, att en frisinnad tolkning och 

tillämpning av lagen skulle göra sig gällande. Denm förhoppning har emel

lertid hittills ej kunnat förverkligas, beroende dels på att lagen såsom 
varande grundlag tolkats strängt efter ordalydelsen, dels därpå, att man 

i riket ansett landskapGts lagstiftningsbefc·genhet vara ett undantag från 

rikets allmänna lagstiftning och att självstyrelselagen därför borde tol

kas restriktivt och i tvi velal{tiga fall till rikets förI1l.ån. 

Lag~om s~älvstyrelse för Åland. 

9 § 2 mom. 1 2· 
I denna punkt hava särskilda bestämmelser i J.."ikets intresse införts, 

medan stadgandena i övrigt lämnats oförändrad.e. Emellertid förekommer här 

ett lagstiftningsområde, nämligen om expropriation av egendom 1 rörande 

vilket meningarna redan vid självstyrelselagens tillkomst v .· ~'.'o ganska di

vergeranc1e. Såväl Alandskornmi ttons förslag som regeringens proposition 

till riksdagen hänförde expropriationslagstiftningen till landskapets 

kompetenssfär? dock så att i propositionen lagstiftningen angående rätt 

till expropriation för statens behov förbehölls rikets organ. Den nuvaran

de formuleringen? att republiken tillkommer lagstiftning om rätt till ex

propriation av egendom med undantag av lagstiftning rörande expropriation 

för landskapet Ålands behov mot full ersättning, synes mig icke rätt 

överensstämma med självsty:."elselagens system i övrigt. Man behöver härvid 
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blott tänka på de vanligaste fallen av expropriation. Om jord exproprie= 

ras till förmån för on landsväg, tillämpas landskapets expropriationslag, 
emedan landskapet i detta fall är tillträdare till det exproprierade om~ 

råd.ot. Men ifall expropriation gäller mark till en byväg, tillämpas ri~

kets lag. Behöver landskapet tomt för en inrättning och erfordras expro~ 

priation, sker dGnna enli.gt landskapets lag, men för anskaffande av en 
tomt till en konnnunal folkskola enligt rikets lag. Detsam..ma gäller ex

propriation av mark för elektriska anläggningar till förmån för landskl~ 

pet eller för enskild person eller bolag. Någon rimlig anledning till den
na åtskillnad finnes icke, varför jag föreslår en övergång till loku
ti.oncm: 

rätt till expropr_J:..ation för statens behov. 
Härigenom skulle expropriationslagstiftnirgen i övrigt ankormua å 

landstinget. 

~J 2 mom. 6~ 
Ordnandet av undervisningsväsonclet har enligt självstyrelseJagen öve.r~ 

lämnats åt landskapet, dock så att riket förbehållits lagstiftningen om 

"grunderna för undervisningsväsendet 0 • Vad härmed avsetts framgår icke 
av do vid lagens stiftand8 tillkomna handlingarna. Ålandsdelegationen har 
så.som sin åsikt uttalat, att med detta uttryck förstås de grundläggande 

föreskrifter som åsyfta att giva säkerhet för att undervisningsväsendet 
motsvarar de krav staten i sitt eget intresse finner nödigt upprätthålla. 

Gränslinjcn mellan rikets och landskapets lagstiftningsområden blir dock 
icke härigenom klarare. AsHderna om, vilka förGskrifter skola anses vara 

grundläggande och vilkakt'av staten i sitt eget intresse vill upprätthålla, 
101nna mycket variGra. Stadgandet om grunderna för undervisningsväsendet 

har i självstyrolselagen infört ett osäkerhetsrnoment, som gjort att land.s

tinget aldrig kunnat vara säkert på, vilka befogenheter det har på detta 

för landskapet viktiga område. KOP.1ltlitt8n har sökt en lösning däri, att 

den först bestämt, vilka områden av undervisningsväsendet skola falla un
der rikets lagstiftning, ehuru också här användes det svävande uttrycket 
11 grundstadgandena11 , samt därpå för säkerhets skull tillfogat den tolkning 

av självstyrelselagens nuvarande stadgande, som Ålandsdelegationen om
fattat. 

Syftemålet med självstyrGlselagens uttryck 11 grunderna för undervis
ningsväsendet11 är enligt min tanke det, att unclervisningsväsendet i land= 

skapet icke i alltför hög grad skall avvika från de riktlinjer, som föl~ 

jas i riket. Att giva uttryck åt dei:i-na tanke i en lagtext sålunda, att en 
tydlig gräns uppdrages mellan rikets och landskapets maktområden, är 

emellertid ganska svårt. Redigast synes vara, att ifrågavarande lagstift

ning i huvudso.k överlämnas åt landskapet och att rikets intresse tillgo~ 



- 235 .... 

doses på annat sätt. Härvid borde en åtskillnad göras mellan folkskolun

dervisningen och den övriga undervisningen, vare sig den sistnämnda med

delas i lärdomsskolor eller i fackskolor. Hela lagstiftningen angående 

folkskolväsendet skulle ankomma fil landskapet med det enda förbehållet,att 

principen om lärotvång borde beaktas. Huru detta tvång skall i landslmpet 
med dess säregna förhållanden förverkligas skulle landskapet självt få be

stämma. Vad åter undervisningsväsendet i övrigt beträffar 9 skulle landska

pet likaledes få ordna detsamma efter sina behov. Men gm om att riket, pä 

sätt kommitten föreslagit och såsom naturligt är, förbehålles rätt att be

stämma de fordringar landskapet.s lärdomsskola bör motsvara för att äga 

dim.issionsrätt till statens universitet samt de kunskapsmått, som erfor~ 

dras för vinnande av viss, av staten erkänd kompetens, skulle fullt till~ 

räckliga garantier erhåll3s för att undervisningsväsendet i landskapet 

icke korfilne att ordnas på ett sätt, som vore frärmnande för de riktlinjer 
man i riket följde. Jag föreslår d.ärför att punkt 6 erhåller följande ly

delse~ 

g,rundsatsen om allmän läroplikt; gestämmelser angående de fordringar 

~äroinrättning bör mq__tsvar~för att äga dimissionsrätt till statens uni
versitet samt de kunskaps2nått, som erfordras för vinnande av viss, av 
staten erkänd kompetenElJ_ 

.9 § 2 mom. 7 E • 
Också i denna punkt, såsom den lyder i självstyrelselagen, förekommer 

uttrycket 11 grunderna 11 , vilket uttryck alltid är ägnat att vålla osäkerhet 

vid tillämpningen. Stadgandet tillkom vid självstyrelselagens behandling 

i riksdagen, och regeringen försökte förgäves få det avlägsnat under mo

tivering att detsamma betydligt inskränkte landskapets självstyrelse. Vid 
lagrummets tillämpning har man ansett stadgandet böra tolkas så strängt, 

att icke ens den i riket föreskrivna ordningsföljden vid inkallandet av 
suppleanter till kommunalfullmäktige finge i landskapet rubbas. I kom

mittens förslag har stadgandets innebörd ytterligare skärpts, i det att 

till grunderna för kommunal rösträtt hänförts jämväl undantag från val~ 

rätten, något som tidigare icke ansetts höra till grunderna. För min del 

håller jag före, att ifrågavarande stadgande, som även i den form kom

mitten föreslagit korfiluer att föranleda tolkningssvårigheter och konflikter, 
S8.klöst kan bortlämnas och föreslår därför dess uteslutning. 

2,.J 2 _mom. 8 J~ 

Här har riket förbehållits rätt till lagstiftning rörande bl.a. vatten~ 
rätten. Då likväl lagstiftningen om fiske samt angående jordbruket och 

dess binäringar såväl enligt självstyrelselagen som enligt koum1itt8ns för

slag tillhör landskapet, synes det inkonsekvent? att lagstiftningen röran

de vattenrätten, som ju huvudsakligen har betydelse för jordbruk och skogs~ 
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hantering samt delvis fiske 9 undantages. Stadgandena om kungsådra ha i 

sikte att underlätta bl.a. flottning av skogsalster och fiskens vandring. 

Rätten att leda vatten genom dike eller annan ledning för odling, för~ 

bättring av mark eller förbrukning i hushåll står i närmaste samband med 

jordbruket. Detsamrna är fallet med de kapitel i gällande vattenrättslag, 

som handla om flottning av skogsalster, dikning, sänkning av sjö eller 

ström samt om invallning. Av hela vattenrättslagen är det endast stadgan

dena om vattenverk, som icke beröra jordbruk, fiske m.m., dock endast szv-' 

vitt angår större industriella anläggningar. Sådana anläggningar förekom~ 

rna emellertid icke på Åland av orsak att tillräckliga nivåskillnader sak

nas i dess vattendrag. Rätten att lagstifta angående jordbru1(et och dess 

binäringar blir i själva verket skäligen betydelselös om t.ex. den för 

jordbrukaren så viktiga dikeslagstiftnirgen undantages. Jag föreslår där

för, att från 9 punkten uteslutes ordet 11vattenrätten11 • 

2,J 2 mom. 9 p. 
Blanu de lagstiftningsområden, som enligt denna punkt skulle tillkonK1a 

riket, nämnes moderskapsunderstöd. Då jag icke kan finna det tillräckligt 

motiverat, att lagstiftningen angående denna form av speciell understöds

verksamhet skulle fråntagas landskapet, som i denna, sak redan skridit till 

lagstiftnirgsåtgärd, föreslår jag att ordet 11moderskapsunderstöd 11 finge 

utgå. 

Enligt självstyrelselagen har av arbetarlagstiftningen förbehållits åt 

riket endast lagstiftningen om arbetarskydd och arbetarförsäkring. Kom

mitten har föreslagit en betydlig förskjutning till rikets förmån, i det 

att stadgandet härom i punkt 9 givits en sådan avfattning, att detsamma 

inrymmer samtliga i arbetarlagstiftningen upptagna bestämmelser, vilka 

kunna hänföras till arbetsskydd i vidsträckt mening. Enär denna lagstift= 

ning, om ock industriell verksamhet i större omfattning icke förekommer 

på Åland, dock är av intresse för landskapet och landskapslagar angående 

arbetsreglementen och läroavtal redan utfärdats 9 skulle jag anse att 

självstyrelselagens stadgande i detta avseende, vilket icke givit anled

ning till kompetenskonflikter, borde oförändrat bibehållas. 

Vidare har kommitten under 9 punkten upptagit inlösen av legoområden 

och kolonisationsväsendet såsom fallande under rikets lagstiftningsbef o

genhet. Ålandsdelegationen har ansett denna lagstiftning tillhöra land

skapet, medan högsta domstolen hävdat den uppfattningen 9 att lagstift

ningen vore förbehållen riket. Frågan är numera på visst sätt utan prak~ 

tisk betydelse 9 enär i landskapet befintliga legoområden, 111ö jlicen på nå

got enstaka undantag när, redan inlösts samt den del av statens jordegen
domar, där sådcm möjlighet förelegat, blivit föremål för kolonisation. 

Därtill kommer att de åländska jordbrukslägenheterna äro sås må, att nå-
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gon tvångskolonisation icke kan ifrågakornma. Men saken har också en annan 

sida. Såväl enligt s jälvstyrelselagen som enligt kommi tt6ns förslag till·~ 

hör lagstiftningen om lega av jord landskapet. Men så länge ett hot om 

eventuell tvångskolonisation kan tänkas föreligga, saknar jordlegolag

stiftningen praktiskt taget all betydelse, ty ingen vill lega ut sin jord, 

då han saknar garantier för att hans äganderätt skall respekteras. För at-t 

jordlegolagstiftni~gen skall hava värde för landskapet är det nödvändigt, 

att detsarn:rna också får lagstifta om l::olonisationen. Jag föreslår därför, 

att i 9 punkten av kommittens förslag orden 11 inlösen av ~oområden och 

kolonisationsv~ep_d~1J_med iak~tagande av vad om n;v:,.tt janderJ.:tte:n j;i:ll 

sta.tQns ~.,S?_Ea.egendomar o_ch rätt att innehava fastighet i lanCi§kapet ~ 

~:i_;:_i~lag s_iad~ måtte utgå. 
9 § 2 mom. 1 0 p . 
I iO punkten behandlas lagstiftningen angående näringar och yrken. En

ligt självstyrelselagen tillhör hela denna lagstiftning med undantag av 

grunderna för rätt att idka näring eller yrke landskapet. Vid lagens ti 11-

lä:mpning har emellertid undantaget, som enligt min åsikt avser endast vis

sa allmänna principer, i tolkningsväg blivit så utvidgat, att grunderna 

blivit huvudsaken, medan den näringslagstiftning, som medgivits landskapet, 
i:',r relativt obetydlig. Detta är i ännu högre grad fallet enligt kommittens 

förslag. Dock r;1åste jag medgiva, att de flesta av de reglementerade nä-· 
ringar, som uppräknas i konnnittens förslag, äro av den beskaffenhet, att 
det såväl för riket som för landskapet är av vikt, att lagstiftningen rö= 
rande dem är enhetlig och därför av praktiska skäl borde tillkomma riket. 

I denna del är jag i huvudsak ense med kornmittens majoritet, men vill un-· 
derstryka 9 att här föreligger en betydlig förskjutning av lagstiftnings
kompetensen till rikets förmän. Endast ifråga om margarintillverkningar 

sarnt mäklar-, skeppsklarerare- och a uktionsförrättaryrket har jag en av~ 
vikande mening. Dessa näringar, som lcunna vara av väsentlig betydelse för 
landskapet, äro såd~na, att lagstiftningen beträffande dem utan men för 
riket kan omhänderhavas av landskapet. Jag föreslår sålunda, att orden 

'l'f!.s.lE§~arintill verkningar 11 samt 11mäklar=, ske...:e.psklarerar·~ od:l_ aaji_9~f.öy..;: 

Ei:ity5~yrket,: finge bortfalla. 

I fråga om de näringar och yrken, beträffande vilka lagstiftningen en= 

ligt förslaget koL1me att underligga landskapets kompetens, har kommitten, 

såvitt jag kan finna, bibehållit den nugällande inskränkningen rörande 

grunderna. Härom kan jag icke förena mig. Då en stor del av näringslag

stiftningen, särskilt den viktigaste delen därav, förbehållslöst överföres 

till riket, anser jag att landskapets lagstiftningsbefogenhet i övriga de·~ 
lar icke borde i något avseende inskränkas. Kommittens förslag härutinnan 

skulle blott öppna nya möjligheter till konflikter och tolkningssvårir~ 
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hetor. Jag föroslår, att från ifrågavarande punkt ytterligaro skulle ute

slutas orden 11 grund"J?._estämmelserna . angående utövning av andra näri:qp;ar 

o_ch _ _,Yrken, varmed avses såväl_ grundsatsern?- angående näringsf::-·theten 2 öp_~ 

~Ehfing och näring ti 11 s j_äl vf.9_ryj?]2_j_g_ing, anmälningsplikt vicl närings 

~~~~ng 2 villkot§.__n för utläl?E..,ings näringsrätt ?amt uppj.elnl.Pgen ~=fria 
~re_gl __ emont~qsle närin~ som_ ock de speciella grundförutsättningarna 

:r2._r utöv:tJ~'lY visst regl~1en~t näringsfång 11 • 

9 § 2 morn. 11 _ p • 

Beträffande denna punkt föreslår jag, under hänvisning till mitt ut

talande rörande 8 punkten, att efter ordet 11 jordlegorätten11 införes ordet 
11vattenrätten 11.r samt att de i slutet upptagna inskränkningarna, såsom en

dast vållande oklarhet, skulle utgå och sålunda orden: 11börande dock de i 

r~ets lagstiftning upptagna grundsats~rna rörande sambandet m~llan iorSl;:
äganderätten samt fiske- och_ jakträtten äga motsvarande tilläm~:i bort

falla. 
9 § 2 mom. 1 2 p • 

Lagstiftningen om fornminnesvården är enligt självstyrelselagen icke 
undantagen från området för landskapets lagstiftning. Endast grundsatsen 
att landets fasta fornlänningar äro ställda under lagens hägn har ansetts 
vara rikets lagstiftning förbehållen samt dessutom ett par detaljer på 
grund av särskilda stadganden i självstyrelselagen. Staten har sålunda på 
detta liksom på flere andra områden överlämnat tillvaratagandet av sina 

intressen åt landskapet. M~d hä!llsyn lLiväl till den saklrunskap arkeolo--

giska kommissionen representerar har i stöd av 18 § självstyrelselagen 

med landskapsnäEmdens begivande utfärdats en överenskommelseförordning, som 
reglerar f ornminnesvårdon samt ordnar en samverkan mellan landskapsnämn

den och berörda kommission. Nu hava enligt kommittens förslag så viktiga 

principstadganden från överenskommelseförordn±lgen intagits i självstyrel

selagen, att en mycket väsentlig del av detta gebit komme vid sträng lag

tolkning att tillhöra riket. Uttrycket 11 statens intressen" kan omfatta i 

huvudsak allt beträffande fornminnesvården. Ehuru jag ärav den uppfatt

ningen, att förenämnda samverkan är till stort gagn icke blott för riket 

utan ock för landskapet, ans or jag dock att lagstiftningen om fornminnes

vården, såsom i flere avseenden representerande ett typiskt landskapsin~ 

tresse, bör liksom hittills tillhöra landsl\a pet och det nödiga samrbetet 

i fråga om förvaltningen ordnas genom överenskommelseförordning. Likaså 
håller jag före, att denna lagstiftning, i den mån den avser ingrepp i en= 

skild äganderätt, icke heller skulle undantagas, enär lagstiftning om 

fornminnesvårdon alltid mer eller mindre innefattar ett sådant ingrepp. 
Även det straffrättsliga skydd åt fornlämning och fornföremål, som icke 

är reglerat genom strafflagen, kan likaväl ordnas av landskapet som av 
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riket. J ag föreslår därför, att 12 punkten erhåller följ a nde lydels e ~ 

fornminnesvården. dock endas t s åvitt angår grundsatsen att landets 

f a sta fornlämningar ä ra ställda un,der l agens hägn samt stadganden som av

se skift e av jord 2 där å fast_!o_rnlämning f innes. 

9 § 2 mom. 1 3---12..!, 

Fa ttig- och övrig vårdlaGstiftning har ans etts tillhöra l andska pet med 

undantag av l agstiftningen angående lösdriva r e , vilken i självstyrelse

l agen förbehå llits riket. Enligt kornmittens för s lag skulle ytt er mera l ag

stiftningen om alkoholister fråntat?;as Jandskapet. För min de l anser j ag 
vårdlagstiftningen i dess helhet vara av den be skaffenhet, att den lämp~ 

ligen ka n handhava s av l andskapet. Då ifrågavar ande l agstiftning i rike t 

utgör en enhe tlig l agstiftning , syne s de t mi g dessutom va r a svårt att 

dä rifrån av skilJ a l agstiftningen om lösdriva r e och a lkoholist er, vilket 

skull e medföra att den i rikets vårdlagstiftning föreskrivna vidlyftiga 

vårdappara ten måst e enbart för sistnämnda två ka t egorier av vårdbehövande , 

vilka för övrig t ära s å gott s om okända på Åland, införas i landskapet. 

J ag f ör eslå r dä rför, a tt från 13 punkten orden 11 b ehandling av lösdrivare 

och a lkoh oliste r 11 skulle utgå . 

2 § 2 mom. 15 p . 
Enlig t sj ä lvs tyrelse l agen ha r riket f örb ehållits lagstiftni ngen röra n

de de t allmänna övervakande t av hä l sovården sar.1t bekämpandet av epi demi er 

och andra smittsamma sjukdomar, medan häl s o- och sjukvården i övrigt till

erkänts l a ndskapet. Av sta dgandet här om har huvudsaklie en uttrycket 11 det 

allmä nna övervakandet av hä l s ovår den 11 givit anledning till t olkningssvårig
h et er. I sitt b et änkande har k ommitten er satt sj älvstyrelseJa gens knappa 
b estämmelser med ett flerta l tilläggs s t adganden, vilka syna s mi g t ends r a 
till att öv erföra på riket alltför mycket av detta r ä ttsgebi t. Enligt r,:,in 
å sikt ha r l a ndskape t s j ä lvt det största intresse av, att hälso- och sjuk
vården h andhavas p3, bä sta möjliga sä tt. Rikets huvudintres s e på detta om

r åd e ligger enligt mitt förmenande däri, att de t f å r be stämma om bekäm

pan de av e pidemier och andra smittsamma s jukdomar 1 att de s s f a ckmyndighet 

h ar e n viss inspektionsbefogenhet i l andskapet samt att i riket gälla nde 

b estä mmelser om behörighet att utöv a läkarkalle t samt vissa andra yrlre n 

på hä ls o-'::' ch sjukvå r dens områ de skola tillämpa s j ämvä l på Åland . Med des

s a och n eg r a andra inskränkningar kund e h el a område t f ör hälso- och s juk

v årde n i övrig t överlämna s å t l andskap et. Så ä r ocks å enligt min å sikt 

s j ä lvstyre l sel af,ens mening . Härvid bör j ämvä l beakta s, a tt l arr1 s kcpsnämnden, 

enlig t förordningen den 23 n ovember 1923 angående skyldigre t för:' de till 
c entralförva ltningen hörande f a ckmyndighet erna att l ämna handrä cknincs åt 

Ål a nds l ands kapsnämnd, har r ä tt att av me dicina l s tyrels en erhålla utlåtan~ 
den, förslag och upplysningar. I fråga om bekämpande av epidemi er och 
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riket. Jag föreslår därför, att 12 punkten erhåller följande lydelse~ 

tQinminnesvården. d9ck endast såvitt angår grundsatsen__§.tt landets 

!0sja fornlämningar äro ställda unµer lagen~häg__n samt stadganden som av

se sj_{ifte av jord 2 därå fast fornlämning finnes. 

,;L § 2 mom. 13_]?..!. 
Fattig- och övrig vårdlagstiftning har ansetts tillhöra landskapet med 

undantag av lagstiftningen angående lösdrivare, vilken i självstyrelse

lagen förbehållits riket. Enligt kommittens förslag skulle yttermera lag<~ 

stiftningen om alkoholister fråntaeas Jandskapet. För min del SJBer jag 

vårdlagstiftningen i dess helhet vara av den beskaffenhet, att den lämp~ 

ligen kan handhavas av landskapet. Då ifrågavarande lagstiftning i riket 

utgör en enhetlig lagstiftning, synes det mig dessutor:rl vara svårt att 

därifrån avskilja lagstiftningen om lösdrivare och alkoholister, vilket 

skulle medföra att den i rikets vårdlagstiftning föreskrivna vidlyftiga 
vårdapparaten måste enbart för sistnämnda två kategorier av vårdbehövancle, 

vilka för övrigt äro så gott som okända på Åland, införas i landskapet. 

Jag föreslår därför, att från 13 punkten orden 11 behandli:np; av lösdrivare 

och alkoholister 11 skulle utgå. 

9 § 2 mom. 15 p. 
Enligt självstyrelselagen har riket förbehållits lagstiftningen röran

de det allmänna övervakandet av hälsovården sant bekänrpandet av epidemier 

och andra smittsamma sjukdomar, medan hälso- och sjukvården i övrigt till

erkänts landskapet. Av stadgandet härom har huvudsakligen uttrycket 11 det 
allmänna övervakandet av hälsovården 11 givit anlednint; till tolkningssvårig~ 
heter. I sitt betänkande har kommitten ersatt självstyrelselagens knappa 
bestännnelser med ett flertal tilläggsstadganden, vilka synas mig tenc18ra 
till att överföra på riket alltför mycket av detta rättsgebit. Enligt win 
åsikt har landskapet självt det största intresse av, att hälso- och sjuk
vården handhavas:i:å bästa möjliga sätt. Rikets huvudintresse på detta om

råde ligger enligt mitt förmenande däri, att det får bestämma om bekäm
pande av epidemier och andra smi ttsarnrna sjukdomar 9 att dess fackmyndighet 

har en viss inspektionsbef ogenhet i landskapet samt att i riket gällande 

bestämmelser om behörighet att utöva läkarkallet samt vissa andra yrlm n 
på hälso-r:·ch sjukvårdens område skola tillämpas jämväl på Åland. Med des

sa och några andra inskränkningar ku:nd e hela området för hälso-- och sjuk~ 

vården i övrigt överlämnas åt landskapet. Så är också enligt min åsih~ 

självstyrclselagens mening. Härvid bör jämväl beaktas 9 att larrlskpsnämnden, 

enligt förordningen den 23 november 1923 angående skyldiglB t för de till 

centralförvaltningen hörande fackmyndigheterna att lämna handräckninG åt 

Ålands landskapsnämnd, har rätt att av medicinalstyrelsen erhålla utlåtan= 

den, förslag och upplysningar. I fråga om bekämpande av epidemier och 
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andra smi ttsarmna sjukdomar erfordras endast det förtydli;;ande 9 att häri 

inbGgripes också husdjurss jukdomar. Uttrycket iidjur 11 , son förGkoEmer i 

kommittens förslag, måste jag däremot bestämt ogilla, emedan dotto. ut

tryck giver stöd åt den uppfattnine;en, som i ett fall kommit till uttryck, 

att landskapet vorG förhindrat att genom lagstiftningsåtgärd bekämpa t.ex. 

kräftpesten, ehuru la6stift~ingen angående fiske och kräftfångst i sin 

hel het tillhör .:e tsamma. Mitt förslag är, att 1 5 punkten skul::i..e erhålla 

följande lydelse: 

E,Qdicinalstyrelsens befg__genhet att g§__nQ]!.jp.spektion övervaka hälso- och 

s jukvår_~n; bekänpandet_,,gv epidenitt och andra smi.itsµ_ggn...5-1... sjukdomar hos_ 

m_§.nniskor osJ1J:iusj..J.ll_r; behö_r..,:ig_het att utöva läkarkal)et. tanQl~~aryrket 

och anp.an verksan~. inom hälso- _..Q_cp__s jukvårdens sqm.t,. apoteks.;- och veteri

närväsende:ts OlIJ.rådenJ .. så ock de å_ dessa_ områden verks amma _J2ersoners ut

,bil@.inr:;; sinn•' ss jukla_g_stift11ing. såvitt angår den del av ~agstiftninr-.;e.,E; 

som innef<l_tt0.s __ trygghet _f~ö:t den per12._opliga ok:ränlfl?arheten och canta§.:!J.ig

heten eller i:ijs_er samban<:}. med straffproQ_§13sen el=l&:r straffverk§.:ti:.llljg_heten; 

rättmp.edicins~a obduk:tioIJ.er; apoteks- o_ch_ apoteksvarulari;s't_i:[tninc;i.LJröttr

~troll och f'öroJlS!_ mot införsel av vissa djurslaf-.; och djurprodukter. 

9 § 2 mora. 19 p. 

Utrycket 11 område, vilket härintills icke av lagstiftringen förutsatts 11 , 

har givit anledning till olika tolkning. Det har visserligen sagts, att 

stadgandet icke har så vidsträckt innebörc1, att varje ny lagfri:l.r,a som upp

kommer eller varje utvecklinc; eller påbyggnad av gällande rättsnormer sktil.

le vara undantagna från landskapets kompetens. Men det blir alltid osäkert, 

huru snävt ordet 11 c1aråde 11 . skall tagas och vad som skall anses såsotl on 

utveckling och påbycgnad av gällande lag ellor såsom helt ny lagstiftning. 

En r;:ellan riket och landsk.3.pet eventuellt uppkornrnen meningsskiljaktighet 

kan få en ganska elakartad karaktär, därest ett rättsområde 9 som så att 

säga naturenligt borde höra landskapet till, på grund av borörda stadgan

de förklnras vara underlagt rikets lagstiftningsbehörighet. Svårigheterna 

skulle väsentligen mi.nskas, ifall beträffande nytt lagstiftni:nc;sområde de 

i 9 § självstyrelselagen ingående allmänna grunisatsorna skulle tjäna till 

ledning vid frågans avgörande. För min dGl föreslår ~:ag, att till 19 punk

ten skulle fogas orden Hoch som el11_igt ovanQ..!;ående _g_runder bor anses under

J.ip;ga rikets l8E§ti.f_tningsbehd.' ighet".· 

10 §~ 

Den i 11 § självstyrelselagen ingående oklarheten rörande frågan,huru

vida här avses rikets eller landskapets lagstiftningson.råden, har kommittm 

sökt avlägsna genom att i lagrurili'Uet tydligt utsiiga, att här åsyftas ären= 

den, som äro hänförda till landskapets lagstiftningsbehörighet. Därest 

denna tolkning godkännes, kommer para{?;rafen enligt min mening att bliva 
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utanvarje betydelse 9 enär man knappast kan tänka sig, att en förorcl.ning 

skulle utfärdas i ett ärende, där landstinget vid första påföljande sam

mantri:i .. de kun,:e antaga en landskapslac; 9 varigenom förordningen upphävdes. 

Också ur ren principiell synpunkt synes det betänkligt, att tillerkänna 

rikets lagstiftninGsbefogenhet på områden, som enligt självstyrelselar,en 

höra till landskapets kompetens. Då landstinGet S81.omanträder två cånger 

under året och dessutom när som helst kan sammankallas till urtima möte, 

kan kommittens förslag icke heller moitiveras med det eventuella behovet 

av en snabb lagstiftning. Däremot kan det i vissa fall vara av vikt, att 

förordning utfärdas i ärende, som enbart berör landskapet 9 men i vilket 
lagstiftningen ankommer på riket. Jag föreslår därför, att ifrågavarande 

paragraf i självstyrelselagen \cke skulle undergå annan ändring, än att 

orden 11 andra än 11 skulle bortlämnas. 

12 §. 

Enligt sjäJIBtyrelselagen skall republikens president vid utövningen av 

sin vetorätt beträffande landskapets lagstiftning i visst fall infordra 

högsta domstolens utlåtande. Stadgandet är föranlett därav, att frågan om 

landskapets lagstiftningsbehöriglet ofta är en svårlöst juridisk fråga, 

varför landets högsta rättsinstans borde beredas tillfälle att uttala sin 

åsikt. Enär likväl landskapets självstyrelse och lagstiftning utgör ett 

alldeles säreget, isolerat och inbördes sammanhängande lagstiftningsom

rftde, blir det för högsta domstolens rr18dlemmar, som även eljes hava en 

stor arbetsbörda, svårt att varje gång deras utlåtande infordras på nytt 

sätta sig in i självstyrelselagens hela system, helst de medlemmar, vilka 

skola avgiva utlåtandet, ofta växla. Däremot har Ålandsdelegationen, som 

uteslutande sysslar med landskapets angelägenheter och under fu'ens lopp 

förvärvat sic en rik erfarenhet på området, de största förutshttningar 
att kunna tillhandagå republikens president med fackutlåtande. Enär det 

slutliga avgörandet av en kompetensfråga rörande lagstiftningsbehörighe

ten är av synnerligen ömtålig natur, vore det av vikt att ärendet bleve 
med största mö jlie;a sakkunskap förberett. Då vid detta avgörande rilwt 

och lMdskapet kunna sägas vara parter med skilda intressen, skulle det 

ock hava stor betydelse, att Ålandsclelegationen, i vilken såväl riket som 
landskapet utse medlemmar, finge utlåta sig, :iman en kompetensfråga av

göres, enär detta vore ägnat att stärka förtroendet till, att det träffa~ 

de avr:sörandet är riktigt. Med hänsyn härtill föreslår jag, att orckn 
11Högsta domstolens utlåtande" utbytes mot 11Ålandsdel(:;gationens utlåtande 11 • 

I 12 § har kommitten bibehållit uttrycket 11 stridande mot r0publikens 

allmiinna intresse". Då detta uttryck är synnerligen svävande och ger möj= 
lighet att förhindra sådan lancl.skapslac;stiftning, som på grund av för 
tillfället rådande politiska synpunktor ansåges mindre ör..skvärd, håller 
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jag före att cletta uttryck, därest detsamma icke kan bortlämnas, nödvön~· 

digtvis bör förtydligas. Såsom ott exempel på huru en obetydliG omständig~ 

het kan på grund av berörda stadgande stjälpa en landskapslag, må nämnas, 

att en av Ålands landsting antagen lag om elektriska leclningar, vilken 

högsta domstolen förklarat holt falla inom landskapets lagstiftningsom

råde, fick förfalla såsom stridande mot rikets allmänna intresse, enär i

frågavarande landskapslag skulle beröra även statens elektriska anlägg

ningar i landskapet. Jag föreslår, att ifrågavarande uttryck skulle ute~ 

slutas eller, om detta ansåges olämpligt, att uttrycket ersättes med orden 
11 ,stridande mot republikens säkerhet 11 , enär donna torde vara det viktigaste 

intresse riket har att bevaka i landskapet. 

1 7 § 1 mom. 4 p • 

Kommitten har oförändrad bibehållit lokutionen 11 förvaltningen i fråga 

om statens säkerhet". I denna form har stadgandet emellertid givit anled

ning till kompetenskonflikt. Vid uppkommen meningsskiljaktighet mellan 

landshövdingen och landskapsnämnden beträffande frågan om meddelande av 

tillstånd till föranstaltande av offentliga lotterier och penninginsam

lingar har högsta domstolen förklarat, att handlägeningen av sådana ären

clen visserligen ankommer på landskapsnärnnden, men att tillståncl icke kan 

av denna medgivas, innan landshövdingen prövat ärendet ur synpunkten av 

företagets förenljg het med statens säkerhet och republikens i övrigt i 9 § 

av självstyrelselagen avsedda lagstiftning och förklarat hinder icke möta 

det ansökta tillståndets bevj]jande. I enlighet härmed måste sålunda på 

grund av uttrycket 11 statens säkerhet 11 varje ansökan om offentligt lotteri 

till förmån för en brandspruta, ett sockenbibliotek eller dylikt prövas av 

såväl landskapets som rikets myndigheter. Då jag icke kan inse huru rikets 

säkerhet kan sättas i fara genom lotterier och penninginsamlingar, helst 

länsstyrelsen i Mariehamn ständigt är i tillfälle att följa med 1 vad som 

sker i lcindskapet och, där statens säkerhet det påkallar 9 ingripa, samt 

uttrycket 11 statens säkerhet 11 dEEEutom, på sätt i högsta domstolens avgöran

de även antydes, ger möjlighet att också i en mängd andra fall motivera 

ett ingripande i landskapets förvaltningsbefogenheter, anser jag ett för

tydligande av berörda uttryck vara av behovet påkallat. Jag föreslår 9 att 

4 punkten skulle erhålla lydelsen~ : 1den förvaltninr; 2 som direkte berör 

statens si:ikerhet 11 • 

1 7 § 1 mOJ~ 6 p • 
I 6 punkten har kommitten försslae;it 1 att besättande av distriktsläkar

tjänsten skulle ske i sa1n.råd med medicinalstyrcl sen 1 att denna styrelse 

iigcle pröva och avgöra frågan om den till stads- Gller kommunalläkare val

des behörighet och lämplighet s81Ilt att tillstånd till inrättande av pri

vata sjukvårds- och förlossningsanstaJror skulle beviljas och godkännande 
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av deras föreståndare ske i samråd med medicinalstyrelsen. Då emellertid 

lagstiftningen angående behörigmt att utöva läkarkallet enligt 9 § 2 mom. 

15 p. i kommittens förslag skall tillhöra :riket; synes mig detta vara till~ 

räckligt ur synpunkten av rikets intresse 9 varför vidtagande av ifrågava~ 

rande förvaltnninesåtgärder kunde helt och hållet överlämnas åt landskaps= 

nämnden, som vid behov äger inbegära medicinalstyrelsens yttrande. Jag 

föreslår därför, ~förenämnda bestännnelser finge u~. 

1 7 § 1 mom, 7 -p • 
-==== - =====r===---· ~ 

Kommitten har i 7 punkten föreslagit, att förval tningsverlB amheten :inom 

de grenar av statsförvaltningen 9 som omförrnälas under 9 § 2 morn. 17 p. 

skulle tillko:mnia rikets myndigheter. I sistnämnda punkt uppräknas bl. a. 

lufttrafiken. Men ehuru lagstiftningen på detta område tillhör riket, an
serjag dock att beträffande förvaltningen ett unclantag borde göras. Då 

handhavandet av hälso- och sjukvård i allmänhet Qnkommer å landskapet, 

måste eiligt min åsikt också sjuktrcn sport med anlitande av lufttrafik vara 

en landskapets angeläge:J.het. Med hänsyn till Ålands geografiska besk:t ffen

het är denna transport av stor betydelse för landskapet. Lufttrafikons an

vändning för sjuktransport har också någon tid understötts av landska]B t 

medelst anslag 9 som vid treårsreglering kompern erats med statsbidrag, vi.1-

lcet icke vore möjligt 9 om förvaltningen på detta område tillhörde riket. 
Jag föreslår att början av 7 punkten skulle lycla: 11 de gr__§!lar av statsför

Yfä:_1.tninr;cmJ.. som omförmti.las under 9 § 2 mom. 17 p ._Jned undanJ.QB. ay luft~
traf.t,,ken såvitt _angår §.i"ajfg.§!lspost 11 • 

Under hänvisning til1 min reservation rörande 9 § 2 mom. 8 p. angBende 
lagstiftningen om vattenrätten föreslår jag att från 7 punkten skulle ute

slutas orden 17 inrättande. utvidgande och fördjupande av and_:ra, fö-1: smärre 

fLl.rkoster Ll.Vsedda vattenväga:r_, föx såvitt (iesamrnas anordl~ påkall9-r av 
' vattenriittslagstiftn.tnrc(en :@_r..§l1ledd åtgärd 11 • 

I 7 punkten har kommitt8n vidLl.re inom rikets behörig1etsområde bibehål

lit i statsförvaltningen liggande befoGenheter med avseende å samtrafiken 

mellan Åland och fastlandet. Då denna samtrafik är av största betydelse 

för landskapet och sakkun.::.i.i.<:apen på detta område måste anses vara större 

hos landskapets myndigheter än hos riket, anser jag en samverkan mellan 

dessa myndigheter i förevarande fall vara önskvärd, varför jag föreslår 
att slutet av 7 punkten skulle få följande lydelse~ 11 med avseende å tran
s i totrafiken _och i samråd mecl vederbörande_ landska_]2_smyndigfl.et samtra:filrnn 
mellan lands.k_apet Åland cc h fas-j:;landet 1~! 

1..~ t._ 
Denna paragraf är s5.väl för riket som för landskapet av största vikt. 

Mod stöd av densamma har man på flere områden, där självstyrelselagens 
knapphändiga stadganden icke mö jli ggprt ordnandet av vissa förvaltnings~ 
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grenar enligt det praktiska livets krav, kunnat på ett tillfredsställande 

sätt reglera desamrna. Det säregna med dessa förordningar är att för deras 

tillkomst erfordras larrl skapsnämndens samtycke. De äro sålunda av överens~· 

kommelsenatur. De gälla för viss tid eller tillsvidare. I sistnämnda fall 

kan uppsägning ske antingen från rikets eller från landskapets sida. Men 

denna uppsägning är icke nog; en förordning måste utfärdas, varigenom 

överenskormnelseförordningen upphäves. Nu är det visserligen så, att re~ 

geringen kan behöva en viss tid för att utreda frågan, huru de förhållan

den, som överenskommelsen reglerat, skola i enlighet med självstyrelsela

gens grundsatser framdeles ordnas, men klart är att denna tid måste vara 

tämligen kort. Man kunde eljest i landskapet få der_ :>vertygelscm, att bi

fall till en överenskommelseförordning vore förenat med risken, att för~ 

ordningen trots uppsägning icke komme att upphävas eller att underlåten

het i detta avseende åsyftade att utöva påtryckning på landskapsnämndon. 

Av denna orsak borde 18 § förtydligas genom att däri infördes bestämmelse 

om viss tid, inom vilken överenskowJnelseförordning bör upphävas. Mitt för= 

slag är, att till 18 § skulle fogas ett nytt moment av fö]jande lydelse~ 
17Uppsäg<Jc i 1 mom. nämnd förordning, bör förordning om dess upphävande 

ingµ ~x månader efter uppsägning utfärdas 11 • 

21 §. 
I denna paragraf har kommitten i förtydligande syfte infört ett stad

gandc: därom, att tilläggsskatten och den tillfälliga extra beskattningen 

skola utgå enligt de grunder, som för statens allmänna inkomstbeskattning 

äro fastställda. Då dessa skatter i landskapet av naturliga skäl alltid 
komma att i ji::imförelse med statens inkomstbeskattning vara obetydliga, sy
nes någon orsalc icke förefinnas att vägra tillmötesgå ett i landsJ_.§)-.;rnt på 
grund av dess säregna förhållanden uttalat önsknings111[il, varför jag före~ 
slår, att sagda mening i kommittens förslag skulle erhålla lydelsen~ 111I'ill
lägg.@_§katton och den tillfälliga extra beskattninp,;en skola utgå e:q..J-:i-,.,,gt av 

~<bstinget _f.a.§._tställda grunder". 

29 §. 
I 1 mom. har kormnitten infört ett nytt stadgande, av innehåll att under

ställning till republikens president skall äga rum jämväl i det fall, att 

landstingets framställning om beviljande av extra ordinarie statsbidrag 

blivit av Ålandsdelegationen avslagen. Delegationen har för sin del efter 

omröstning tolkat ~o § självstyrelselagen så, att underställriing icke i
frågakornmer, då ornförmäld frrunställning avböjts. Denna tolkning sammangår 
med ~~n ställning delegationen enligt sistsagda lagrum intager i själv~ 

styrelsu7stemet. Del ee;ationens sammans'ittning har avsetts giva garanti 
för att icke blott rikets utan även landskapets legitima ekonomiska in~ 

trossen skola bliva tillbörliGen beaktade. Därför tillhör det delegationen 



-· 245 -
att efter prövning fastställa statsbidrae;et, eventuellt vägra bidraB för 

extraordina:rL e utgifter. På republikens president ankommer sedan att stad~ 

fästa delegationens beslut om beviljande av statsbidrae; eller att förväg

ra stadfästelse. Förslaget att repilil.ikens president också i det fall, att 

delegationen avböjt framställning om extraordinarie statsbidrag, skulle 

unc1erkastu bidrugsfrågan en förnyad prövning och eventuellt förklara,att 

bidrag kan beviljas, synes väl skenbart vara till landskapets fördel, men 

innebär i själva verket ett avsevärt försvagande av delegationens ställ

ninr,, villet i~ke synes önskvärt. Jag föreslår, att förberörda tilläg,g 

till 1 mom. fine utgå. 

34. §. 

Kommitten har givit denna paragraf en avfattning, som övcrensstännner 

med stadgandena i nugtillande språklag om en- och tvåspråkiga områden. Eme

dan likväl laniskapet Åland är ett enspråkigt svenskt område och dess be

varande såsom sådant utgör ett av självstyrelselagens huvudsyftemål, synas 

orden 11 eller i områd~ med finsk befolkningsmajoritet~ böra utgå. 

35 ~ 
De utlåtanden högsta domstolen avgivit till republikens president voro 

tidigare avfattade på svenska? men hava under de semste åren varit finsk

språkiga. Detta ho.r motiverats därav, att fl.e varit ställda till r epubli

kens president och att domstolens inre ämbetsspråk varit finska. Emeller

tid hava dessa utlåtanden stor betydelse för landskapets inbyggare och 

myndigheter, och det vore också i rikets intresse att de skulle taga kän~ 

nedom om utlåtandenas innehåll för att kompetenskonflikter såvitt möjliGt 

kunde undvikas. Av denna orsak vore det skäl, att dessa utlåtanden skulle 
avfattade på svenska liksom även högsta domstolens avgörande av vissa 
tvistefrågor. Jag föreslår därför, att till förenämnda paragraf IL.

0 1
; ·~e fo

gas ett andra rn•:i'1lent, sålydande ~ 
11Högsta dorn._Jd;olens utlåtanden ocl1. avgöranden i landskapet _]j)rande 

äre:ill].en s._kolq,___g.v=UlttQJJ på svenska språket 11 • 

j-0 §. 

Av största betydelse för förverkligande av den åländska självs1y rel

sens syftemål är? att den myndighet, som tiger avgöra uppkomna rättskon

flikter rörande landshövdingens, lanustingets och landskapsnämndens be~ 
foe;cnhcter, ir väl förtrogen med självstyrelselagens hela system. Då ae

:rrhgsskiljaktigheter, såsom hittills varit fallet, i regel gälla landshöv

dingens och landskapsnämndens befogenheter, kan man säga, att dessa rätts

konflikter hava arseende å rikets och landskapets förval tningsbehörighet. 

Under hiinvisning till vad jag ovan beträffande 12 § framhållit anc;ående 

Ålandsdelegationen såsoa det lämpliGaste organet för avgivande av utlåtan~ 

de åt republikens president i frågan om landskapets lagstiftningskompe-
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tens, skulle jag hålla före att avgörandet av här berörds förvaltnings~ 

konflikter helst borde tillkomma delegationen. Berörde tvisten landshöv= 

dingens befogenheter 9 kunde t.ex. högsta domstolen utse :r...ågon av sina 

medlemmar till ojävig ordförande i delcg2.tionen. EnäT likväl detta för~~ 

slag måhänd_a kan anses såsom en större ändring av nugällande lag än kom

mittens uppdrag avser, föreslår jag att Ålandsdelegati onen skulle beredas 

tillfälle att yttra sig i frågan, innan den av högsta domstolen avgöres. 

För övrigt borde enligt min åsikt den myndighet~ r_1ot vilken gjorcl cmmälan 

om menirJgsskiljaK:tighet rik c,6.,r sig 9 c: lltid höras. Det av kormnitten före-

slagna uttrycket 11 vicl behovn synes mig icke tillfredfrntällande. Redan en·~ 

ligt parag::'::'afens nuvarF .... nde lydelse har högsta domstolen varit oförhindrad 

att vid behov höra vec1erbörande 9 men hittills icke funnit anledning där

till. 

Vidare anser jag att i denna paragraf ingående ordet 11 lanistinget 11 

icke står i överensstämmelse med stadgandet i 12 § 2 mom. enligt kom

mittens förslag, motsvarande 3 mom. i elen nu gällande lagen. Enligt sist

nänmda paragraf ankommer det på republikens president att pröva, huruvi

da landstinget överskridit sin lagstiftningsbcfogenhet, och i sådant fall, 

efter det högsta domstolen avgivit utlåtande 9 förordna att av landstingen 

antagen laG skall förfalla. Då på 1anclstinget ankommer lanc1skapets lag~ 

stiftning och beskattning, medan landskapsnärnnden enligt 3 § självsty

relselagen omhänderhar cless förvaltning, synes det svårt att förstå 9 när 

meningsskiljaktighet angående landstingets befogenheter borde avgöras av 

högs-Ca clomstolen. Ordet 11 landstingets 11 borde därför bortlämnas. 

Mitt förslag är att åt förberörda paragraf skulle givas följande ly

delso~ 

11!Llm.,komms;r meningsskil ~aktigp.et angående landshöyd:b_ngens.J.. 1änssty

J;.~l.§,,,~I].S~-Q.ller Ja I_1Q,,,ska-psn~~Jl.9_ b.Q._fog§.nhete~~nligt denna lag. ä~ 

hör~stc:i,_ q_oms1,o1_e~_J2.~L.JlllIL~~l.Cill av n~~n ~sssa .llY~~5'.f..ier G-t.1 
hsya _ :i,,:r1h_Qm-t; a -tJ lmlcl s d_e ].3_;a t i 011.Q.ll§=U t låt and Q och se cl~~<l e rJ:lJ:l1:fil1:9-e =1?11=. 
vit _ i,. __ lii-~~nslli 1}2rSL,. ~v@J'.§LJl_jill_samma. 11 

Det har inträffat, att, sedan uppkommen meningskonflikt mellan lands~ 

hövdingen och landskapsnämnd av högsta clomstolen avgjorts 9 åtal för 

tji:imiBfel utförts mot dem i landskapsnämnden, vilka, enligt högsta dom

stolens avgörande, på grund av oriktig tolkning av självstyrelselagen 

förfarit felaktigt. Detta kan jag för min del icke finna överensstärnman~ 

de mecl. rätt och billighet. Även om självstyrelselagen förtydligas, kan 

den dock i månGa fall föranleda tolknings svårigheter. Eniir nwningsskilj~ 

ak:tiehet i regeln upplrn1mner först då viss åtgärd vidtages, skulle en hän

vändning till högsta domstolen stå under hotet av eventuellt åtal fe"".:' 

den myndighet, vars lagtolkning underkännes. Jag föreslår därför, att 
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till förberörda paragraf fogas ett andra moment, sålydande~ 

11 Ej må den. V?-rs ämbetsåtgärd enligt 1 mom. !Q.rjg_arats sakna stöd i 

denna lag, härfJ2F ställas under åtal". 
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Förordning 

om ändring av förordningen Cl!?-gående brJ:p.E_ande i verkställighet av la~n 

.9.!!L.§~älvst.xl-'e1J3e för landsk~et Åland. 

~ 
Koramitten har hiir föreslagit ett sådant tillägg, att republikens presi-

dents tillkännagivande angående ikraftträdande av en landskapslag skulle 

jämte lanclskapslagen kungöras i Ålands författningssamling. Då republi

kens presidents eventuella åtgärd i fråga om ny landskapslag på grund av 

12 § självstyrelselagen icke enligt min åsikt innebär en medverkan vid 

lagstiftningen utan endast utövande av en vetorätt, anser jag det före

slagna tillägget vara principiellt oriktigt. Enligt sistsagda paragraf 

kan republikens president, om han icke vill begagna sin vetorätt, an

tine;cm tillkLinnagi va sitt beslut härom eller underlåta detta, i vilket 

fall hndskapslagen efter tro månader träder i kraft. Därest kommittens 

tilläggsförslag godkännes, skulle i Ålands förfaitningssamling stundom kun

göras landskapslagar, i vilka republikens presidents tillkännagivande in

tagits, stundofo :.Lc1.gar, där sådant tillkännagivande saknas. Detta vore en

ligt min tanke icke lämpligt. Jag föreslår för min del,att tilläg;:i~et ute

slutes. 

Lag 

innehållande särskilda staclganden rörande landska-pet ÅlaPds be:folkninr{J_ 

given den 11 augu?ti 1922. 

i2_._ 
Angående innebörden av donna paragraf har olika uppfattning såtillvida 

kommit till uttryck, att man från landskapets sida velat tolka uttrycket 
11 laga bo och hemvist 11 i ansltt nincs till stadgandet i 3 § om rösträtt vid 

kommunala och landstingsval sålunda, att rätt till inlösen av fastighet 

föreligr;er då köpare av jord icke under fem års tid haft laga bo och hem
vist i landskapet. Ehuru jag för min del icke kan omfatta denna tolkning, 

håller jag dock före, att billighetsskäl tala för en ändring av paragra

fen i den riktning man i landskapet så gärna önskar. Ifrågavarande lag 

tillkon i syfte att tillförsäkra lanclskapets inbyggare större garantier 

för bevarande av deras nationalitet än vad självstyrelselagen redan gav 
egna 

dem. För bibehållande av den åländska jordon i befolkningens/händer in-

fördes 5 §. Mon i den formulering densamma nu har lämnar den icke alls 

sådan garanti. Om en person i slutet av ett år bosätter sig på Åland och 

där i bät:jan av följande år mantalsskrivs, kan han omedelbart förvärva 

fastighet i landskapet utan att rrö jlighet till jordens inlösen förefin

nes. Mitt förslag, som innebär en lagändring till landskapets förmån, 
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vore därför, att 5 § erhölle följande lydelse~ 

Har fastighet, belägen jnom landskapet Åland försålts till någon 2 som 

icke under i 3 § nämnd tid haft laga bo och hemvist inom landskapet, 

o.s.v. 
Helsingfors den 20 februari 1939. 

Leonard Nordling. 


