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Lagmotion till Finlands riksdag med förslag ti 11 lag angående
ändring av självstyrelsel§:_gen för Åland,till lag om vissa inskränkningar i rätten att förvärva och besitta fast egendom i
landskapet Åland och till lag angående ändring_ av lagen om kommunala arbetskollektivavtal. (Nr 29/1973).
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Nr 29/1973.

A l a n d s 1 a n d s k a p s s t y r e 1 s -e s framställning till Ålands

landsting med förslag till lagmotion
till Finlands riksdag med förslag till
lag angående ändring av självstyrelselagen för Åland, till lag om vissa inskränkningar i rätten att förvärva och besitta
fast egendom i landskapet Åland och till
lag angående ändring av lagen om kommunala
arbetskollektivavtal.
Den 29 november 1968 beslöt landstinget hemställa hos landskapsstyrelsen om åtgärder för åstadkommande av en total revision av
lagen om utövande av lösningsrätt vid överlåtelse av fastighet i
landskapet Åland. I anledning därav tillsatte landskapsstyrelsen
den 19 mars 1969 en kommitte med uppdrag att utarbeta förslag till
revision av inlösningsinstitutet. Kommitten som erhöll ändrad
sammansättning den 21 januari 1970 har den 6 april 1973 överlämnat
sitt betänkande (Bet. 5/1973), vari föreslås att det nuvarande inlösningsförfarandet skulle ersättas med ett system, där rätten till
såväl förvärv som besittning av fast egendom skulle bli beroende
av landskapsstyrelsens prövning i va~je enskilt fall. Inlösningsstadgandena skulle därmed helt falla bort och de nya stadgandena
avfattas enligt principerna i lagen om utlänningars och vissa sammanslutningars rätt att äga och besitta fast egendom och aktier (FFS
219/39). Kommitten hade icke utarbetat förslag till lagstiftning,
utan ansett denna uppgift åligga 1972 års kommitte för revision av
självstyrelselagen.
Sistnämnda kommitte tillsattes den 18 juli 1972 i anledning av
landstingets den 19 april 1971 fattade beslut om att hos landskapsstyrelsen hemställa om en utredning av behovet av ändringar i självstyrelselagen. Kommitten erhöll den 23 januari 1973 ändrade direktiv
sålunda att den i brådskande ordning skulle utarbeta förslag till
ändring av skyddsbestämmelserna rörande fastighetsförvärv i landskapet och av stadgandena rörande rösträtt samt förslag till ett
sådant tillägg till självstyrelselagen att förhandlingar om tjänstekollektivavtal kunde inledas jämväl för landskapet undeI·lydande tjänstemän och kommunala tjänstemän i landskapet.
Landskapsstyrelsen har i likhet med nämnda kommitteer funnit, att
inlösningslagen, som i dagens förhållanden icke mera motsvarar sitt
ändamål, bör ersättas med en ny lag genom vilken icke-ålänningars
rätt att förvärva eller arrendera fast egendom i landskapet skulle lli
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av 1an~skapsstyrelsens tillstånd i varje enskilt fall. Detta förutsätter även ändring av 4 och 5 §§ i självstyrelselagen. Enligt det uppgjorda lagförslaget skulle sådant tillstånd jämväl erfordras för att bolag, andelslag, förening, annan sammanslutning,
anstalt, stiftelse eller samfµnd $kU.1-le kt1P11~ fqrvärva eller arrendera fast egendom, även om en dylik juridisk person är rent åländsk,
det vill säga om dess delägare eller medlemmar och dess styrelse
alla är personer med åländsk hembygdsrätt. Tillståndet skulle i
sistnämnda fall kunna förenas med sådana villkor, att rätten att
äga eller besitta fastigheten består endast så länge som bestämmande~?tten i samwanslµtningen elle.~ stiftelsen tillkommer personer
med åländsk hembygdsrätt. D~tta innebär ~n yäsentlig förstärkning
av garantierna för att jordbesittningen faktiskt b~behålles i den
åländska befolkningens händer.
Genom ett uttryckligt stadgande i lagförslaget förutsättes, att
det nya systemet inte skall minska möjligheterna för rent åländska
sammanslutningar och stiftelser att förvärva eller arrendera jordområden, som de behöver för sin verksarnhet .. D~t 1;>(5r_här_erinras om
att_också en:L~gt de11 n~ gällande självst:yrelselagen är rent åländska
sammanslutningar och stiftelser, som verkat kortare tid än fem år,
· vid jordförvärv jämställda med personer som saknar åiåndsk hembygds---·· - . .
rätt.
Vid beviljandet av tillstånd till jordförvärv och jordarrenden
b~r . iandskapsstyrelsen gi vetv:Ls i . :fiämsta rummet beakta det ursprung;_
liga syftet med skyddsbestämmeiserna i.Nationernas förbunds råds
beslut, då Ålandsfrågan avgjordes. Därjämte bör landskapsstyrelsen
taga all möjlig hänsyn till jordägarnas grundlagsenliga rätt att
förfoga över sin egendom. Beträffande sistnämnda rätt gäller nu
redan den väsentliga inskränkningen att jord inte kan försäljas
eller på längre tid än fem år arrenderas till utländska medborgare
utan statsrådets tillstånd.
Statsrådet har i allmänhet beviljat ut!-änningar rät:t till jordfilrvärv på Åland endast om de kunnat pävis~ viss anknytning till
landskapet. I stort sett- samma princip när också ländskäpsst;Yrels en
följt när icke-ålänningar beviljats tillstånd att förvärva jord utan
att lösningsrätt skall äga rum, ·liksom· också"kommunerna häi~ ·de avgi~
vit yttranden över dylika ärenden. Det ligger i sakens natur, att
landskapsstyrelsen enligt det nya systemet bör bevilja tillstånd
till jordförvärv i åtminstone alla de fall, där dispens från inlösen
skulle ha beviljats enligt nu tillämpade normer. Men dessutom torde
principerna för tillståndsgivningen i enlighet med av landstinget
be~oende

.
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givna direktiv kunna utan lederande av nationalitetsskyddet ytterligare liberaliseras så 9 att til1stånd i allmänhet beviljas i sådana
fall, där det icke skulle anses föreligga skäl för landskapet att inlösa området 9 om nuvarande lagstiftning gällde.
I flertalet av de remissvar som givits i anledning av revisionskommittens betänkande har särskilt understrukits betydelsen av att
kompensation utgår till markägarna för de inskränkningar lagförslaget kan befaras medföra.
· , Landskapss-~y:relsen-. avse,:r att i en kommande f:ramställning för landstinget framlägga förslag till lagbestämmelser eller andra riktlinjer
som skall tillämpas vid erläggande av kompensation till enskilda
markägare för uppkommen förlust på grund av att i föreliggande lagförslag avsett tillstånd i någo~ fall förvägrats.
En av landskapsstyrelsen tillsatt arbetsgrupp har i avseende å
kompensation till enskilda markägare funnit följande utvägar tänkbara:
1) Landskapet skulle inköpa större sammanhängande områden eller
för. jordbruksändamål lämpliga områden som utbjudes till försäljning •. För dylika inköp skulle ordinarie medel kunna användas med
följande anslag:
a) jorddispositionsmedel;
b) anslag för inköp av naturskyddsområden;
c) anslag, som upptages i syfte att förverkliga de av Nationernas
förbunds råd fastställda och av Finland godkända nationalitetsgarantierna för Åland,
2) Genom indirekta åtgärder skulle markägarnas behov av kapital
för särskilda ändamål kunna tillgodoses. Härvid skulle såväl ordinarie som enskilda medel kunna användas. Enskilda medels användning
skulle dock bli beroende av i vilken mån en ökning av inkomsterna
för dessa medel blir möjliga, Följande indirekta åtgärder kan bli
aktuella:
a) räntestöd för lån som upptagits för att finansiera maskinoch andra nödiga anskaffningar för att bibehålla utkomstmöjligheterna;
b) lån av landskapsmedel fö~ under p. a) nämnda ändamål;
c) lån till Ålands skärgårds- och fritidsstiftelse för inköp
av markområden;
d) räntestöd för lån som skärgårdsstiftelsen upptagit för inköp
av markområden.
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- 4- Landskapsstyrelsen har ännu icke tagit ställning till nämnda
arbetsgrupps förslag men finner dock att detta kan läggas till grund
för en kommande framställning. Landskapsstyrelsen vill det oaktat
redan nu som sin uppfattning framhålla, att ifall landskapet på sätt
1.fnP.er·p. 1-) anges 9 förvärvar områden~ som är läwpliga för jordbruk,
fi~kt;i (;;:l_le:r arma.t §ip.da:m~l inqm nä:r;ingsli vet, s.ku.lle des.så ··örnrå~cin
icke bibehållas i landskapets ägo
utan om wöjligt. avytt±as till när~
boena_e· personer i vilkas :ut:\{omst och. levnadsförhåll~mden dfi:rigenom kur.de
befrämjas. ~ det fall landskapsstyrelsen avslår en ansökan om tillstånd att förvärva eller besitta fast egendom, skulle landskapsstyrelsen i samråd med de kowmunala myndigheterna i det enskilda fallet
utreda behovet av och formen för kompensation. En sådan utredning
skulle alltid vara obligatorisk ow landskapsstyrelsen fattat sitt
beslut mot kommunens åsikt. I den wån en sådqn utredning visar att
markägaren av särskilda orsaker såsom exempelvis för sin utkomst är
i trängande behov av kapital, skulle landskapsstyrelsen ges befogenhet_ att inom ramen för i årsstaterna upptagna anslag medverka till
kapitalanskaffningen i första hand g~nom +~nte~töd eller genom direkta
lån. Beträffande villkoren och förutsättningarna f~r dylikq ~tödåt~
gärder komwer landskapsstyrelsen närware att redogöra i ovan nämnda
·framställning.
Rösträttsåldern för deltagande i riksdags- och elektors- samt i
kommunalval har i riket sänkts från 20 till 18 år genom lagarna den
12 maj 1972 om ändring av riksdagsordningen (FFS 357/72) och om ändring av komwunallagen (FFS 360/72). Då enhetliga stadganden är önskvärda borde en motsvarande sänkning av rösträttsåldern för deltagande
i landstingsval genomföras. En förutsättning härför är att självsty~
relselagens 7 § 1 mom. ändras.
I riket har genom tillkomsten av lagstiftningen ow tjän~tekollek~
tivavtal (FFS 662-675/70) från den 1 december 1970 införts .ett bestående förhandlings- 1 avtals- och wedlingssystem för såväl statens som
kommunala tjänstemän. Enär denna lagstiftning som sådan icke ke.n
tillämpas på landskapsförvaltningen underlydande tjänstemän eller på
korrmrnnala tjänstemän i landskapet föreslår landskapsstyrelsen en sådan
ändring av självstyrelselagen 1 att legal möjlighet skulle skapas
för att få till stånd ett för landskapet lämpat motsvarande förhandlingssystem. Så snart lagstiftningsbehörigheten såvitt gäller tjänstekollektivavtal på Åland därigenom överför-ts på landskapet avser landskapsstyrelsen att utarbeta förslag till en egen landskapslagstiftning
på området. ])e fackliga o:cganisationer 9 som givit remissvar i ärendet
ställer sig positiva till ett dylikt :förfarande.
.
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Deµ 23 juni 1971 fattade landstin~et beslut om antagande av landstingsordning för landskapet Åland. I beslutets 55 § 1 mom. ingick
krav på kvalificerad· majoritet_ om iTiinst två tredjedelar av de avgi vna rösterna för landstingsbeslut om bifall till antagande, ändring
. .... - ..
eller upphävande av eller avvikelse från självstyrelselagen och la.. gen om utövande av lösningsrätt vid överlåte~se ~v fastighet i landskapet Åland. Självstyrelselagens 44 § 1 mom. och 7 § inlösningslagen måste dock enligt hö~stå do~stol~ris t6lkrii~g~förstäs så, att
iand~tinget givit sitt bifall,., då dess flerta+
omfattat
denna mening
.
-.
och att kravet på större ~D $Qm rege~ gä++ande enkel majoritet hade
förutsatt u~tryck+tgt stadgande i självst:yre~selagen och inlösningslagen. Emedan 55 § 1 mom. landstingsbeslutet således stod i strid
med förenämnda stadganden i självstyrelselagen och inlösningslagen,
ansåg högsta domstolen att landstinget på denna punkt hade överskridit sin lagstiftningsbehörighet. En minoritet i högsta domstol en (9 justitieTåd) fann emellertid att regleringenav_~i~lvägs-·
gångssättet uti ifrågavarande fall var ~n.såQ.an 13.i:igelägenhet,
varom bestämmelser enligt 10 § självstyrel~~l~g~n ~ttäJ::da~ i +andskapslag. För den skull och då kravet på en majoritet om minst
två tredjedelar 1 som har förebilder i riksdagsordningen och kommunallagen1 icke kunde anses oskäligt, ansåg minoriteten, att landstinget icke på denna punkt överskridit sin behörighet. Republikens
President omfattade högsta domstolens utlåtande och beslöt den 29
oktober 1971 att landstingsbeslutet skulle förfalla.
Då landskapsstyrelsen anser att jämväl denna fråga bo~de 19sa~ i
samband med förevarande delreviåon av ~jälvstyrels~fagen, föreslås
ett klarläggande tilläggsstadgande till självstyrelselagen samt
ett motsvarande stadgande i lagen om vissa inskränkningar i rätten
att förvärva och besitta fast egendom i landskapet Åland.
Med hänvisning till det anförda får landskapsstyrelsen vördsamt
föreslå, att Landstinget ville genom Finlands Regering till Riksdagen
överlämna följande lagmotion:
·-
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Till Finlands Regering
från Ålands landsting.
I 4 § självstyrelselagen för Åland av den 28 december 1951 (FFS
670/51) stadgas 7 att ifall fastighet belägen inom landskapet Åland
genom annat fång än arv eller expropriation övergår till person, som
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- 6 ej åtnjuter åländsk hembygds+ätt, elJer till bolag, andel~l~g? tö~ening;. anhärt sammanslutiiing. elle:b. ~1i1ttelse'; '"soin. ej
min~t few ·
års .. t;iQ. ha;Et, laglig., nemQri;.
:iemd§kap§t. §~lår Gj . P.a;- e.n ~tyrelsie,,
ya~s alla medlemmar åtnjute~ åländsk hewbygds~~tt, ~g~r iqnds~apet 1
den kommun, inom vilken fastigheten är belägen, eller enskild person,
som har hembygdsrätt på Åland, befogenhet att inlösa fastigheten.
Ålands landskapsstyrelse kan, om skäl därtill föreligger, i enskilda
fåll.efter prövning tillåta .förvärv av fastighet på Åland, varvid
inlösningsrätt icke äger rµw, Nä+m~re Q~stgmmelser om lösningsrät-

in'Qm.

µnder:

t~n8 u~ö;~nd~" oCih-·om fö:r:eträde~;cätt till irl~gsel]. .ingå:z?· i lag~n g~n

2Ef december 1951 om µtövande c:iv lösn,tngsrä~t. vid överlåtelse av fastighet i landskapet ÅlanQ. (671/51)._
Nämnda lagstiftning har föregåtts av 5 § lagen den 11 augusti 1922
innehållande·särskilda stadganden rörande landskapet Ålands befolkning ( 189/22), den s-.-k. --garantilag~:ri oqh den ä.ärpå- grundad(:J lagen
av den 1 april 1938 9rp: µtövanq~-"av lösningsrätt vid försäljning .av
fastighet i lands~~p~t Älarid (] 4073Bf: - -----···· - ... ,-- -, ~ ,.. -. -- -·- ..
.·
Syftemålet med denna lagstiftning har varit att statsrättsligt
:(ö:i;-verl~li~~
:d~, ~; Nationernas" förbu:llds råd" vid
Aländsfråg~IlS
~.;-g~ran.
. ,.
..
<le i G~neve den 24 och 27 juni 1921 givna och av Finland godkända
nationali tetsgarantierna i fråga om bibehållande av j o.rdbesi ttningen
på Åland i befolkningens egna händer. Men redan då garantilcfg'eri stiftades var man medveten om vissa brister i densamma. Sålunda framhöll
Riksdagen i sitt svar på regeringens proposition bl .. a. "Betänkligt.
är även stadgandet om lösningsrätt till åländsk .fastighet såväl ur
den synpunkten att detsamma måhända medför skada fÖI' i.nnevånarna
själva på Åland, som ock ur den synpunkten att det är ovipst, huruvida stadgandet motsvarm:· sitt ändamål,;.
Under de senaste åren har det även klart framgått att de nämnda
skyddsstadgandena i flera avseenden är synnerligen bristfälliga.
Lösningslagens be.stämmelser kan på olika sätt kringgås, bland annat
genom att jordcimråden tages i besittning på grund av formella arrendeavtal, som i realiteten medför överlåtelse av äganderätten. Sålunda
har en svensk fastighetsf örmedlare kringgått såväl inlösningslagen
som rikets lagstiftning om begränsning av utlänningars rätt att
äga och besitta fastighet genom att upprätta femåriga arrendekontrakt,
till säkerhet fö·r vars förlängning i markägarens stomlägenhet intech."Tiade skuldsedlar överlämnats till arrendetagaren. En brist
.
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i inlösningslagen innebär det även att lösningsrätt inträder först
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efter det lagfart beviljats. Då har den nya ägaren redan hunnit
etablera sig på området och i många fall vidtagit åtgärder, som
inverkar negativt på nndrns eventuella intresse för att inlösa
fastigheten.
En stigande efterfrågan på mark för fritidsändamäl kommer i framtiden att ytterligare öka trycket på det åländska skärgårdsområdet.
Landskapets 9 kommunernas och de enskilda ålänningarnas möjlighete::;:
att inlösa försålda holmar och strandområden på grund av bristande
resurser och stigande prise:L beg::cänsar dessutorc möjligheterna o.tt
utnyttja inlösningsrätten. Därtill kommer att nämnda skyddsbestämmelser i rraktiken visat sig ge ett ofullständigt skydd då man genom
olika tillvägagångssätt kunnat sätta inlösningsförfarandet ur spel.
En speciell svaghet vidlåder inlösningssysteuet rned hänsyn

att stadgandena

01~1

därtill

inlösningsrätt gäller enbart vid förvärv av

fastig~

het och icke då å tkousten grundar sig på lega.
Erfarenheterna av inlösningssysteuet visar således att nuvarande
lagstiftning, trots de betydelsefulla ändringar soiJ infördes gencnJ
1951 års lag,

ex

behäftad ued stora brister.

För att den tUändska jor-

den i fortsättningen skall kunna bibehtlllas i den åländska befolkningens h'.inder vågar Alands landsting räkna ued statsuakternas
ue dverkan till att skapa sådana garantier so:::.1 avsågs i Nationernas
förbunds rids beslut av den

2~-

juni 1921. I sådant syfte borde det

nuvarande inlösningssysteuet ersii ttas ued ett förfarande,

SOE!

innebär

att landskaps styrelsens tillstiind skulle erfordras i varje enskilt
fall, då en r:ierson so1;1 är i avsaknad av liländ slr herubygdsrä tt förvärvar eller pO.

grunc~

av legoavtal besitter fast egenc101:a i landskapet.

En sådan lagstif tn ingsreforu skulle erfordra dels en ändring av. 'i-

och 5 §§ sj2.lvstyrelselagei1 och dels e11 ny lag ob vissa inskrHnknine;:::ir
i rätten att förvärva och besitta fast egendo!·;i i landskapet Åland,
vilken lag skulle
föresl~!S

erst~tta

den nuvarande inlösningslagen. Sajtic1igt

två andra ändringar av sjiilvstyrel selagen, vilka landstinget

likaså ans er 1::råc1slmnc1e 9 i1ti.E1ligen ändring av rös trättsuldern vid landstingsval saut införa.n det 2,v ett tjiinstekollekti vavtal ssyste!j för landskapets tjiinsteuän ocl1 de koiT.mnala tjänsteE1ännen i
11~1,12mda

landskapet. Sist-

förslag föranleder c1essu to:.~ en '.indring av lagen on kou;:mnala

arbetskollekt.i vavtoJ..
Landstingets bif81 l till änci.ring av sj:imtyrel selagen kOJJ för Dd.rvarande fattaB

ued enkel najori tet uedan ändringen i

riksi.agen

krä~

ver kvalificerad uajoritet.Ocksa i detta avseende anser landstinget
en 8.ndring påkallad.
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1. Lagen angående ~indring av s;iälvstyrelselagen för Aland.

a) Inskränkningar i rätten att förvärva och besitta fast egendo:u
_.A

i landskapet .Åland.
4-5 §§. Då förslaget till lag ou vissa inskränkningar i rätten
att förvärva och besitta fast egendou i landskapet Åland även skulle
gälla innehav av fast egendou på grund av lego~ eller annat avtal 9
Dåste 4 § i självstyrelselagen ändras på iJotsvarande sätt.
I rätten att arrendera jord på Åland torde redan 1946 års regeringsproposi tion ued förslag till ny självstyrelselag ha avsett en inskränkning. Enligt förslaget 4 § skulle när.lligen åländsk hei~bygdsrätt utgöra förutsättning för att utan inskränkning "förvärva och besitta
fastighet belägen i landskapet Åland. 11 Ordet "besitta 11 uteläJ.Jnades
erJeller tid i 1948 års proposi ti 011 9 på vilken den nuvarande sj iil vs tyre lse lagen grundar sig.
Såsoo av den allnC.nna uoti veringen redan fra.ugått skull€ landskapss tyrelsens tillstånd erfordras i varje enskilt fall då person 9 sor:;
saknar åländsk heabygdsrätt, lJed äganderätt förvärvar eller på gru.nd
av lego- eller annat avtal besitter fast egendou i landskapet Åland.
För utlärmingars fastighetsförvärv skulle föruto1:.i statsrcidets tillstånd i stöd av lagen ou utlänningars saut vis sa sa~u::ian slutningars
ritt att äga och besitta fast egendoc och aktier (219/39) sålunda
erfordras ji±.Jviil landskapsstyrelsens tillstånd.
En förutsi:ittning för att bolag 9 andelslag, föreningar och andra
sar:EJanslutningar saut stiftelser kunnat förvärva fast egendoJ.J i landskapet utan att lösningsrätt skulle äga ru;J utgör enligt 5 § självstyrelselagen9 dels att dessa verkat i landskapet under 5 år och dels
att styrelsens sar:Itliga LJedleu.J.Jar [itnjuter åländsk heubygdsrätt.Detta stadgande har kunnat kringgås dels därigenou att äganderatten och
därued den faktiska förfoganderätten över bolaget legat i andra händer än deu sou foruell t fungerat sou bolagets styrelse. Dessu to1.1 har
ägandeförhållandena likaväl soi.;; styrelsens sai.n:-iansättning kunnat obehindrat föriindrasy efter det tiden för ställande av inlösningsanspråk
gfi tt ti 11 ända.
För att uöjligheterna att kringgå skyddsbestäi,melserna rörande
fastighetsförvärv skall kunna eliuineras så långt det är uöjligt,
torde den bästa utvägen vara att underställa sa-:Jtliga bolags och and":"
ra sa:::iJanslutningars, anstalters? stiftelsem eller saDfunds fastighetsf örvärv på Åland landskaps styrelsens ti llst&nd sprövning. Detta skulle
visserligen drabba öven de juridiska personer soo har sin heuort i
landskapet och vilka ägs och förval tas av errbart personer Ded åltindsk
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heubygdsrätt? uen härvid bör beaktas att dylika juridiska personer
redan enligt gällande lag under de feu första verksanhetsåren varit
tvungna att anhålla 01::1 tillstånd för att av deL.J förvärvad fastighet
icke skulle vara underkastad inlösningsförfarande. Av sa;Jfunden skulle
dock staten i landskapet och åländsk koui:.mn icke beröras av det föreslagna tillståndsförfar1IDdet.
b) Rösträttsålder~.
LJ. Riksdagen har redBJ.1 såvitt gäller riksdagsval och korn.~unalval _beslutat 01:1 en sänkning av rösträttsaldern från 20 till 18 år.
-"€. - '· "'- -·- ·:.·-

. '""'" :

- .

:·_ :

. -

Då röst)'.'ä~!·l?å.~d_E:;:r_'n för de·l tagande i landstingsval av principiella

skäl bord12 va:rsi. dens aLiua E1 ou gäller vid riksdagsval och kouuunal val
i +:i,.ket 1 föreslås att 7 § i självstyrelselagen ändras, så att däri
stadgad rösträttsålder fastställes till 18 år.
c) T~änstekollektivavtal.
11 § 2 DOLJ. 2 p. 36 § 2 och 3 IJ01-::.. För at! utveckla sköti:ieln av
de angelägenheter sou rör villkoren för tj änste1Jännens anstä llni11g sförhållan de och för att upprätthålla arbetsfred inmJ den of.~entliga
förvaltningen? har i riket från den 1 deceaber 1970 införts ett be~ tå.ende förhandlings,.,.., avtals"" och uedlingssysteu, sohi bygger pi.i avtalsfrihetens princip. I detta syfte tillkoL; lagstiftningen o;J tjänstekollektivavtal, vilken är helt jäJförbar sed gällande lagstiftning
orn arbetskollekt.i vavtal för arbetstagare. Tjfuls tekollekti vavtalslagstiftningen onfattar icke enbart personer i tjänste- eller där1~1ed
jfö:iförbart avtalsförhållande till staten utan även ko~_ff_mnala tjänste,,,._

·.

..

- -

·-·--·~

-

---

innehavare.
··En cen~tral del av tji:instekollekti vavtalslagstiftn-ingen utgöres av
lage'n OÖ- statef!s t'janstekbllekf.l v'civtal (664/70), OCh ia-gen OL1 konL1Un8.lR
tjtinstekollekti vavtäi (669/70): ~:ill de§$? l§.g~~ ·ansluter sig lagen
OiJ ändring av 65 och· 66 §§· :re·geringsforoen ( 662/70f~lageri dö ändring
av riksdags ordningen (663/70') ,- lagerr--angä:ende- ä:tidr.fng ·av-·4 '§ lagen·
'

.

riksdagsuannaarvod e ( 665 /70) 9 lagen ou-·ändriiig. a:v r9a § arbetstidslagen ( 666/70) 9 lagen angående ändring av lagen. öEi aroetstlöriStb lel':i .
( 667 /70) 9 lagen a.ngåen cte ändring av lagen OLl 1J0fil i:i:ig r arbets tvister
( 668/70) 9 lagen o~...; kouuunala arbetskollektivavtal ( 670/70 )- 9 lq,gen-- ou
ko:·_irJunala avtalsdelegationen (671/70) ,lagen oD kouuunal t tjänS:e-· och
arbetskol1ekti vavtal s inverkan på. stat sund erstöd ( 672/70)? lagen ou
ändring av km.;uunallagen (673/70) 1 lagen -angående ändring av 1 § lagen
OiJ förha1 dlingsrätt för innehavare av lrn1.1uunala tjänster (674/70) saut
lagen angd.ende ändring av lagen ou pension för kowi~mnala tjänsteinne01:}

havare och arbetstagare (675/70).
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-10ou lagstiftningen rörande kollektivavtal, till vilket o:::.:iråde

näunda lt:lgar kan hänföras,.enligt ll §_2J1QIJ.,.9.p •. sjtilvsty:relse.la:-_
gen ä:r hänförd till rikets lagstiftningsko~1rgetens och d3.raE:d - gä:per
3.ven i lendskapet, 8.r det dock icke nöjligt att tillä~·:pa densmma på
landskapets tjäns te:c..1än, entir där till erfordras landstingets

Dedverkan .

Enligt 36 § självstyrelselagen ankoEliJer det n8riligen på landskapet
att inrätta de för landskapsförvaltningen erforderliga tjänsterna
och befattningarna, vilket ansetts innefatta befog~nhet för lar:ic1s.kapet
att jäuvä.l bestäuua den tjfurnterna och befattningarna åtföljande
avlöningen. Till den del km:LJUnalf örval tningen enligt 13 § 1 LlOLl.
faller under landskapets lagstiftningsbehörighet, ankouuer det även

pu

landstinget att

genm~1

landskapslagstif tningen fastställa storleken

av de löner och andra förr..iåner för k011Lrnnala tjä:nsterJän, sou enligt
vad däroD 3.r stadgat skall läggas till grund för b·eviljande av landslmpsbidrag.
"Även ou lanc1f3kapets tjfinsteuti:n oqh de korn:Junala tjänsteutinnen i
hittills koLui t. i. åtnjutande ~v -sa.uua löneför.janer so~iJ enligt gällande tjönstekollekti vavtal tillkoiJ.~;i t 1:1ot13varande tjä:nsteuö.n
i riket, Dctste det anses riktigt att de åländska tjiinste1~1ännen far
rätt till sauoa förhandlings- och nedlingssyste1J soc enligt nfu.mcla
lan~1EikS'J,pet

rikslagstiftning tillförsäkrats tjänsteuännen i riket. På den grund
föreslås ett sådant tillägg till :självstyrelselagen, att lagstiftningsbehörigheten i fruga ou tjänstekollekti vavtg,l för lRnrJskn.1•0.Gj:;,w t ,.
uän och konuunala tjänster.1än i landskapet skulle t:i 11 kn;,,1.1a le.ndstinget,
Enligt lagen ou ändring av 65 och
§§ regerl~gsfonJen (662/70)

66

ankouuer det på riksdagens lönedelegation att genou veder1:;lörande uedleu av statsrådet följa ned förhandlingarna ou sådant avtal och till
den del riksdagens godki:innand e är av nöden på riksdagens vägnar godkänna avtalet. Lönedelegationen kan vid behov underställa sitt beslut
i saken riksdagen för faststiillelse.
PS. ~~10tsvarand e sii tt borde landskapets förhand lingsförf ar ande underlät tas genou att landstinget skulle ges nöjlighet att befullu:i.ktiga
ett utskott i landstinget, att på dess vägnar godkänna ingangna avtal
eller såvitt ,gäller korJLmnala tjtinstekollekti vavtal, godk.3.nna sådant
avtal såso1~·1 grund för utbetalande av landskapsbidrag till kour.mnerna
för avlönande av korn:.Junala tjänste!Jän. Utskottet skulle även ges

1~1öj

lighet att underställa sitt beslut landstinget för godkännande.
Lagstiftnmgsbehörigheten såvitt gäller arbetskollektivavtal ;Jellan landskapet och arbetstagarorganis.a ti onerna sa.Dt uellan kouuunern a
och arbetstagarorganisationerna skulle gen01i1 före liggande lagförs]fg
icke undergå någon ändring. Eni:i.r i landskapet för närvarande finns
16 konuuner borde dock för korEmnala kollektivavtal inrättas e-tt

fö:r.
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kOJJiJUnerna ge1-Jensaut organ, son på ko;j;;rnnernas vägnar ges befogenhet
att ued arbetstagarorganisat:i. one rna ingå arbetskollektivavtal.
lagen ou konuunala arbetskollektivavtal har på

i:rntsv~+a11d.-e

·Genou

sätt den

konounala avtalsdelegationen .givits ful:J.uals:t att på ko1:munernq,s vägnar
ingå avtal och tilläupas betrii:t'fand~ detta o:rga:q V(ld i lagen OEi arbetskollelcti vavtal är stadgat on arbetsgivare eller registrerad arb~t$
tagare.
På grund av att arbetskollekti vavtalslagstifi:ningen även fraDdeles
skulle vara förbehållen rikets lagstiftningskoDpetens föreslås därför
ett tillägg till 1 § lagen oIJ koucunala arbetskollektivavtal enligt
viJJ{et i landskapslagstiftningen förutsatt kooi;rnnalt avtalsorgan skul-

le

ges saEma befogenheter och rättsliga ställning i landskapet Aland

sou den kouuunala avtalsdele gationen har enligt sagda lag i övrigE!delar av landet.
d) Bestäl:iuelser ou kvalificerad ua;ior iiet.
44 § 3 l:JOIJ. I land stingsordningen för landskapet Åland av den 2
februari 1972 ingår bestä~Juelser oD att i landskapslag sou perör
självstyrelsens konsti.tution kan bestänuas att ändring, förklaring och
upphävande av SaL.it a.vyikelse f:rån lagen skall vid tredje behandlingen
oufattas av Dinst två tredjedelar av de avgivna rösterna. ])å sådan
bestö.IJnelse införes, skall landskapslagen stiftas i

sa~ma

ordning.

Då detta lagruD första gängen behandlades i landstinget ingi.Gk
i landstingsbeslutet jäuvtil krav på kvalificerad uajori tet or:1 Linst
två tredjedelar av de avgivna rösterna för landstingsbeslut ou bifall
till antagande, ändring eller upphävande av eller avvi~else friin sjä~v
styrelselagen och inlösningslagen. Självstyrelselagens 4!~ § 1 IJOLL och
7 § inlösningslagen i:.-1åste dock enligt 'r.iajori te tens -i högsta
doustolen
·..
(16 justitieråd) tolkning förstns sJ., att landstinget givit sitt bifall, då dess flertal 01.Jfattat denna rJening och att kravet på s~~rre
än sou regel gällande enkel uajori tet hade förutsatt ett uttryckligt
stadgande i självstyrelselagen och inlösning.slagen. Euedan i landstingsbesl utet intaget stadgande Oj] kvalificerad :uaj:1ri tet mledes stod
i strid lJed när.:mda stadganden i självstyrel selagen och inlösningshade
lagen ansåg högsta dousto len att lands tinget på denna punkt /överskridit sin lagstiftningsbehörighet. ])enna ståndpunkt oufattades även av
Republikens President, SOL_1 beslöt att landstingsbeslutet på grund därav skulle förfalla.
En uinori tet i högsta doLJstolen (9 justitieråd) var eL~ellertid av
den 111enin gen att regleringen av ti 11 vägagång ssä ttet uti ifrägavaranc1 e
fall, var en så.dan angelägenhet, varou bes-fii"L_JDelser enligt 10 §
..
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-12s jälvstyrel selagen kunde utfiirdas i landskapslag. På den grund och
de§.. frravet.pti"e:q

uajoritet on ;Jinst två tredjedelar, ~QD ha,r förebil-

<le+'. .t ::rj,ksd~f:J<::J::'dJ:lingen och koUD\1Pa11agen icke kµnde anses o@ktiligt~
ansåg ninori te ten? att landstinge~ på ds;nnp, punkt ick~ överskridit
sin behörighet.
)

Då bifall soL1 landstinget givit i stöd av 4L~ § 1

selagen Ocll 16 § nu föreslagen lag·

OLl

LiOG.

självstyrel-

VlSSa inskrankningar i rätten

att förvärva och besitta fast egendorJ i-landsfrapet Åiänd, i allra
högsta grad berör självstyrelsens konstitution, erfordrar en uppfölj~
~1ing

av landstin gord:pingen s

be~örda

be stä:LJwel se

01J

kval ific er ad Daj o-

ri tet ett uttryckligt stac1ganc1~ dö,rou- 9 att~i.lapdskapslag kan 01-:i ifrågavarande bifall bestämJas att förslag däror;1 skai1 i sista behandlingen
oDfattas av en kvalificerad najoritet OD winst två tredjedelar för
att bifallet fficall anses vara givet.
2. Lag ow vissa inskri:inkningar i rätten att förvärva och besi tt.a
.fast egendou i landskapet Åland.
l §. Såsol-;:1 f rBJJgår av den al 11.1iinna uoti veri ngen är syf ~E::.:;iålet rae d
nu !C5I'_eliggande lagförslag likson Ged tidigare gällande inlösningslagar att statsrättsligt förverkl.tga nationalitetsgarantierna i fri'tga
08 bibehållande av jordbe$i ti:;ningen i befolkningens egna hän cl er. Då
inlöEmi:ngsförfarandet nu föreslås bli ersatt ned ett tillståndsförf'arande 9 varvid landskaps styrelsen scl.sou av 7 § frangår vid tillståndet
skulle kunna fästa stirskilda villkor? äI' det :c.wti vera t att i lagens
första paragraf närJ.:mre stadga ou lagens SJfteL1ål.

2 §. Stadgandet i 1 r..10u. har givits sm~ma lydelse sou förslaget
till 5. § 1 iJOTJ.. sj.9.lvstyrelselagen vilket stadgan de redan ntirnare
berörts.
I 2 1Jou. föreslås att :)..agens best2vi~1Delser rt5rande fapt egendoL1 ..
även skall tilläupas på outbrJ_ ten del av fastighet. Härigenon ffrrhinrlras .kringgående av lagen på så sätt att förvärvad outbruten del icke
lärmas till styckning.
2-§.. I lagen f?ru tsat.t tillsti3.nd skulle icke erfordras då staten~
landskapet eller kOI.ilJUn i landskapet Åland förvi.irvär eller arrenderar
fast egendou. För övriga offentligträttsliga sar;ifunds fasti ghe tsförvärv skulle sålunda tillstånd erfordras.
])et'"'föreslagna tillståndsförf'arandet skull!2 iQke tilläöpas på ny·-.
resavtal rörande fastighet, o:u hyres tiden enligt avtalet är högst
två ur och avtalet upphör att gälla vid hyrestidens utgång utan uppstigning.
Enligt gällande lagstift-.oing o:.:.1 bankverksaL1het är bankernas rätt
att förvärva fastigheter i betydande 1Jc''.11 begränsad. Utan hinder av
9

9

-1"5dessa begränsade stadgand en kan do ek bankerna teIJporärt förvärva

egendou, sod ut g.ör pant eller säkerhet för oguld en fordran. Fi:5r att
icke bankernas verksaEJhet skall försvåras i landskapet genou elen nu
föreslagna lagen, skulle denna ej äga tilläwpning pa dylika teopor3ra
fastighetsförvärv.
-

-D~n-

nya J.agEn1 bör givetvis icke få retroaktiv ti 113Lipning på de

fastighetsförviirv eller de innehav av fastigheter soIJ tillkoni:ni t
före lagens ikrafttri:iclande. Likaså skulle lagen i likhet oed
ningslagen

inlös~

ej heller äga till2upni1Jg på fastigheter soD efter lagens

ilrrafi:triidci.nde genoD arv övergår till pe::rson sou--ej åtnjuter ålfuJdsk
he:c.ibygdsrätt eller gerioiJ expropriation til:l; ;:iåqa,n
saouanslutning 9 stiftelse eller sanfund.

per~on

·eller till

4 §.

JJenna paragraf har utarbetats ned 10 § lagen oIJ utlänningars
sant vissa saonanslutningars rätt att äga och besitta fast egendou och
aktier i dess lydelse av den 11 juli 1972

( 544/72) såson1 förebild.

SorJ :fataljetid för (3,nsökan

i det fall handling upprättats, föreslås
tre uånader 9_ enär en sådan tid P,å grund av de lokala förhållandena
kan anses tillfyllest.
I stadgandena rörande p5.följderna i det fall att ansökan icke ingivits i laga tid eller ned sLi.rskilc1 EJoti vering efter utgången av
denna tid före slås landskaps styrelsen få de befogenheter, ·son enligt
sagda rikslag ankoLlDer p;._1 l&nsstyrelsen i motsvarande fall.
~ Enligt 2 § 1 LJOLJ. skall landskapsstyrelsens tillstånd säson
när.rnts kriivas även i det fall att fastighet upplåtes på grund av legoeller annat uotsvarand e avtal. För att landskaps styrelsen skall ges
E1öjlighet att slutligt avgöra dylik tillståndansökan, innan legotagare
tillträder fastigheten, är det nödvändigt att i lagen föreskriva uttryckligt förbud uot besi ttningstagande innan tillstånd beviljats.
Legoavtal, vari gen on besittning av fastighet skulle strida not
_/

bestäDnelserna i lagen skulle ipso jure vara ogiltigt. För att kunna
stävja olaga besittningar av fastigheter borde landskapsstyrelsen
ges befogenhet att i dylika fall förordna orJ vräkning på uotsvarande
sätt son landskapsstyrelsen tiger rätt att förordna oo försäljning av
--

fastighet i säden a fal 1 ~ då tillstånd att förvärva fastighet avslagits
eller då ansökan 01J tillst3.11d att äga fastighet trots uppuaning icke
inlfu.rnats. I fal 1 särskilda sktll före ligger S.l\:ullE; landskaps styras en
dock kunna avstå ifrc:l.n vri:ilrningsiitgärc1er .
.§_j. Stadgandet har utarbetats i överensstän.E:Jelse raed 11 § lagen oG
utlänning ars
saut vissa saurnan slutningars rätt att äga och besitta
fast egendou och aktier, 1 rJon. i dess lydelse av den 11 juli 1972.
~ På sar1r.:ia sätt so1J statsrd.det i:iger rätt att föreskriva villkor
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vid beviljande av tillstånd i stöd av lagen ou utlänningars sapt vissa
SBDDanslutningars rätt att ~iga
och besitta fast egendou och ak'."'"
tier, skulle landskapsstyrelsen ges befogenhet att vid tillstånd fästa särskilda villkor. Sou exm;1pe.l på dylikt villkor kan närmas, sO.vi tt sökanden i:ir en juridisk person, att alla styrelselJedleuuar eller
L1inst en bestäud del av deu eller 11inst en bestäwd del av sannansl utningen s delägare eller De dl eIJuar skall å tn jula åläridsk he~;1bygdsrä tt
vid äventyr att fastigheten eljest; --på.-sätt i- 9 § stadgas kan- säJ,jas

ptC offentlig

aul\'.tion.
Dessa villkor skt}lle doplc vara begränsad~ "till förhållanden sor.;
st~ir_. -i.överensstär,:iwelse ueQ.
lq,gens i 1 §angivna syfteuål. Sådant
villkor skulle även kunna gälla användningen av berörda orJråde, under
förutsättning att förvärvaren i tillståndsansökan förbundit sig till
att använda orarådet utffilutande för visst uppgivet ändamål. Avsikten
härued är att exe!~lpelvis kunna förhindra att någon sor;:i uppgivit att
han förvärvat ett oDråde i avsikt att utnyttja det som fri tids- eller
naturvårdsour8.de, senare börjar exploatera det för andra ändaDål.
Med tanke på lagens syfteuål ooh då åliin9,ska bÖläg. såvitt möjligt
icke borde hindras i sin noruala. verksa.r;14e t på grund av de nya skyddsbestäuwe ls erna, borde särskilda skäl krävas för att. i 2 § l rc10LL avsett tillstånd skall kunna förvägras bolag, andelslag, förening,an::i:tc:i.l.t, stiftelse eller saufund son dels under fen år haft laglig
herJort inou landskapet och dels har en styrelse vars alla medle11Dar
åtnjuter åländsk hembygdsrätt. Tiylika juridiska personers förvärv
skulle dessuton underlättas därigenom, att landskapsstyrelsen icke
skulle behöva inhäuta kcrJE1m1ens utlåtande, innan tillståndsansökan
upptas till slutlig behandling. På detta si:itt skulle sådana ansökningar
vid behov kunna behandlas i sl(yndsau ordning,
8 §. BestäoDelserna on s.k. bulvanförhållanden har givits sauua
utfor11111ing son 14 § lagen on utlänningars sa:rJt vis sa sarJ1;mnsl utningars rätt att äga och besitta fast egendom och aktier"
9 §. I 8. § angiven påföljd skulle dessutou kunna drabba. tillståndshavare 9 son p:l grund av laga }{:raft vunnet dornstolsutslag konstaterats
ha brutit 1~10t de villkor 12Y1dslm ps styrelsen i stöd av 7 § uppställt.
En dylik f aststiillelsetalan skulle anhängiggöras av allDän åklagare
endast ifall landskaps styrelsen däroD gjort an11älan. Landskaps styrelsen
skulle av särskilda skäl kunna. avstå ifrån att göra en dylik am~älan"
Såoi] sådant sktil kan exenpelvis näunas att tillstt\.ndshavaren icke varit uedveten oD att en större del av aktiebolags aktier än soLJ förutsatts i tillståndsbeslutet övergått till personer soL.1 icke åtnjuter
åländsk he:ulbygdsrätt.

-
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10 §, Stadgandet :::rntsvarar 14 § 4 ~Jo1J. i lagen orn utlänningars
sarilt vi~ sa sarnuanslutningars rii tt att äga och besitta fast egendoD
och aktier.
.·
lr-12 §§ .- Dessa stadganden ;::~otsvarar i huvudsak stadgandena i 15
och 18 §§ lagen oD utlänningars smJt vis sa saDLlansl utningars rätt
att iiga och besitta fast egendor::i. och aktier. För att landskaps styrelsen skall kunna handha övervakningen av lagen skulle härads skrivaren
i landskapet Åland åläggas att till landskapsstyrelsen översända ayskrif t av
låtelser!

Qe j ournalut~1rag?

_f?OD berör i lagen

ci:y13ed~~ :f.ast~ghetsöver

~·

Övervakningen av l~gens tilläupning skulle järJväl handhas
av fasb_ ghetsdonare i landskapet. Denna ()vervakning skulle närDast
ske i sauband LJed skötseln av lagfarts- och intecknings·;-~renuen. Sålunda skulle av lagfartssökan de Eiler den soo söker inteckning av le goavtal erfordras antingen utredning ou att sökanden åtnjuter åländsk
heDbygdsrätt eller landskapsstyrelsens i 2 § 1 Don. avsett tillstånd.
14 §. För att landskapsstyrelsen skall kunna övervakå att i stöd
av 7 § uppställda villkor iakttages? skulle tills tändshavare åläggas
att nedverka till att överval(ningen kan genoIJföras genoLJ att för den
l-iEJrson, so;,; dö.rtill av lanc1skapsstyrelsen förordnats? vara skyldig
att förete handlingar 1 soo kan utvisa huru.vida villkoren iakttagtts.
So;,i exeopel på sådana handlingar kan näunas aktiebok och bolagsstäIJ11as
protokill,

15 §.

Enligt 40 § 1 noL1, s jiilvs tyre lselagen kan be svär över landskapsstyrelsens beslut och övriga ä1;1betsåtgärder anföras siisorJ är- stad·
gat 01.J ·anförande av·· ,besvär i uotsvarande ·fall över länsstyrelsens
beslut. Detta stadgan de -liar eue11er:t.id. ued· beaktande. a:v- 5 §. 1 t16ij. lagen angående Högsta förval tningsdoostolen -tölkats ·så 1 ·ätt ändau8.ls..,.
enligheten av ett landskapsstyrels.ebes1ut icke kån ..upptas till prövning i Högsta förval tningsdoustoleri ~ ---På· del'.i ·grund bör besvärsrätt
ej heller föreligga i när landskaps styrelsens beslut· avser förverkli.gandet av national i tetsskyddsbeståöi~1el serTiä-·i. ·sj 3.J:vstyrelse1agen,
För
.
.

.

.

'

att osäkerhet icke skall uppstä vid tillfuJpning av nu föreliggande lag
föreslås ett uttryckligt stadgande 1 enl'igt vilket be.svär icke skulle
få anföras över ända:c.1ålsenlighete11 av landskapssty:relsens i stöd av

lagen ceddelat beslut. Har lai1dskapsstyrelsen vid fattande av beslut
dack brutit uot lagens stadgan den skulle s~ilunda Högsta fö rv8J_ tningsdousto len ges be fogen het att rätta beslutet.
16 ..§. Paragrafe11s 1 uor:L uotsvaras av 7 § lagen oc utövande av
lös11i11gsrätt vid överlåtelse av fastighet i landskapet Alanc1. Beträffande 2 :c10:..;;. hä.11visas till Doti veringen för motsvarande ändring av
självstyrelselagen.
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17 §. På överlåtelse av fast egendom soa skett innan lagens ilITaftträdande bör inlösningsfö:darandet enligt tidigare gällande lagyd,v.s.
inlösningsl agen 1 fortfarande iakttas.
Enligt 3 § 4 punkten skulle legoavtal soo ingåtts före lagens
ilITaftträdand e falla utanför lagens tillämpnings onråde. I fall ett
dock
dylikt avtal förlänges efter det lagen tratt i kraft 1 skulle pen ny~
lagens stadganden kouDa att gälla jäDväl sagda,pv_taJ.,.-

3. Lag angå en de ändring av lagen orJ

e.rbetskollekti vavtal.
Betiäffande förslaget till äl1dring av denna lag hänvisas till. lJOtiveringen för motsvarande ändring av självstyrelselagen.
Med hänvisning till vad ovan anförts och med stöd av 15 § självstyrelselagen för Åland får Ålands landsting vördsamt föreslå att Regeringen raåtte förelt-tgga Riksdagen till antagande nedanstående lagförslag:
l\:OlllDUUfl.lf;l.
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angående ändring av självstyrelselagen för Åland.
I enlighet med Riksdagens beslut, tillkommet på sätt 67 § riksdagsordningen föreskriver, ändras med Ålands landstings bifall 4 § 1 mom. 9
5 §, 7 § 1 mom. och 11 § 2 mom. 9 p. självstyrelselagen för Åland
av den 28 december 1951 (670/51) samt fogas till 36 §nya 2 och
3 mom. ävensom till 44 § ett nytt 3 mom. såsom följer:
4- §.
Finsk medborgare, som åtnjuter hembygdsrätt äger rätt att utan
sådan inskränkning, som i 5 § sägs, förvärva eller besitta fastighet belägen inom landskapet. Åländsk hernbygdsrätt utgö:r förutsättning
för kommunal rösträtt och röstr~"",tt vid val till lanclstinget.

5 §.
Person, som ej- å tnjute::c åländsk hembygdsrätt, samt bolag, andels·lag, förening, annan sammanslutning, anstalt, stiftelse eller samfund må icke utan landskapsstyrelsens för varje särskilt fall givet
ttllstånd med äganderätt fö::cvä:rva eller på grund av lego~ eller
annat avtal besitta fast egendom i landskapet Åland.
Staten, landskapet och 2ländsk kommun må förvärva och besitta
fast egendom utan hinder av stadgandet i 1 mom.
:tTär~are stadgan~~?-~]'.lgående i denna paragraf avsed(ia insJ\ränkning.,ar meddelas i särskild l~g.

7 §.
Landstingets medlemmar väljes genom omedelbara, proportionella
och hemliga val. Rösträtten vid dessa val skall vara allmän och
lika för män och kvinnor, vilka före valåret fyllt 18 år.
11 §.
Till rikets lagstiftningsbehörighet hänföres jämväl stiftande
av allmän lag eller utfärdande av förordning, då ärendet rör:
_,

9) alkohollagstiftningen; socialförsäkring; moderskapsunderstöd

samt familje- och l?arnbid:rag; il;lvalidvård och invalidpenning; arbetarskydd, kollektivavtal med i 36 § 2 och 3 mow. nämnda undantag
samt medling i kollektiva arbetstvister ävensom annan arbetslagstiftning med i 13 § 1 mom. 6 punkten omförmälda undantag; skifteslagstiftningen; fastighetsregister; tomtmätning i stad;

-
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§.

Angående villkoren i landskapstjänstemännens anställningsförhål·lande må bestämmas genom tjänstekollektivavtal på sätt därom stadgas
i la~dskapslag. I landskapslag må bestämmas att ett utskott i landstinget befullmäktigas att genom landskapsstyrelsen följa med förhandlingarna om sådant avtal och till den del landstingets godkännande
ä:c av nöden på landstingets vägnar godkänna avtaleto Utskottet
mä underställa sitt beslut i saken landstinget för fastställelse.
Angående villkoren i kommunala tjänstemännens anställningsförhållande i landskapet må best~mmas genom kommunala tjänstekollektivavtal på sätt därom stadgas i landskapslag. Beror beloppet mr
landskapsbidrag enligt landskapslag av villkoren i sådan persons
anställningsförhållande 9 som är i tjänst hos den som beviljas bid:caget, må ät i 3 mom. avsett utskott genom landskapslag uppdragas
att genoru landskapsstyrelsen följa med förhandling2rna o~ dessa
villkor och på landstingets vägnar till nödiga delar godkänna dem
såsom grund för bidraget. Utskottet må underställa sitt beslut i
saken landstinget för fastställelse.
llLl
I
I

.':,
•.)

0

I landskapslag kan be st;ci,mmas att landstingets i 1 mom. avseda.a
bifall skall vid ärendets sista behandling i landstinget omfattas
me-d minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. Landskapslag 9 där
sådan bestämmelse införes, skall stiftas i sagda ordning.
,/

·~---~,-~·-·~-

J)enna lag t:c:äder i ln:aft den
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om vissa inskränkningar i rätten att förvärva och besitta fast
egendarr i landskapet J1_1and.
enlighet med Riksdagens beslut? tillkommet på sätt 67 § riks~
dagsordningen föreskriver 1 stadgas med Ålands iartdstings bifall som
I

t

iöljer~

För att j o:Ldbesi ttningen lJå Åland skall vara till.försäkrad den
åländska befolkningen gäller angående rätten att förvärvo och besitta fast egendom i landskapet i denna lag stadgade inskränkningar.
2 §.
Person, som ej åtnjuter åländsk hembygdsrätt, samt bolag 1 andelslag, förening, annan samrranslutning 1 anstalt 1 stiftelse eller s2rnfund
får icke utan landskapssty:r-elsens för varje särskilt fall givet till···
stånd rned äganderätt fö::i::värva eller på gru;1d av lego- eller annat
avtal besitta fast egendom i landskapet Åland.
Vad i denna lag är stadgat om fast egendom skall i tillärr:pliga
delar gälla även outbruten del av fastighet.
Utan hinder av stadgandena i denna lag får
1) staten, landskapet och åländsk komn-:un förvärva elle::c besitta
fast egendom i landskapet Åland;
2) fastighet upplåtci.s rced stöd av llyJ.es;:i v Ln 1 i=m 1 i et hy1·0.e<l np 0n 1Yl-dm:: förutsättning att hyrestiden utgöi' högst tv2. år och att hyres2v··
talet upphör att gälla vid hyrestidens utgång utan uppsägning;
3) bank på sätt därom är säTskilt stadgat ten:porärt fö:cvärva fast
egendom, som utgör pant eller säkerhet för ogulden fordran; samt
4) envar äga och besitta den egendon:i han före ikraftträdandet av
denna lag lagligen j_ sin ägo eller besittning bekommit eller däref-ter erhållit i arv eller genom expropriation.
1

i

4 §.
Ansöka11 orn tillstånd att rnec1 äganderätt förvärva fast egendom
sle11ll ~ om överlåtelsehandling elle:c annat avtal redan upprättats;
sökas inom ti'e måna cl.er fi·ån det handlingen undertecknades. Ifand~
lingen elle:L avskiift därav bifogas ansökan .
.Landskaps styrelsen kcm utan hinder av vad i 1 mom. sngående tid
för ansökan om tillstånd är stadgat, behandla tillståndsansökan,
sori} gj o:cts efte;r: tidens. utgång 9 om på _g:r·und av ansökan särskilda
,, ·,_skär då~:·~i).~ a;~~-es" ;för'gJ.igga .
.. . _.-r.. - ·.
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Innan landskapsstyrelsen till slutlig prövning upptar ansökan om
tillstånd, som avses i 2 § 1 mom., skall med i 7 § 2 mom. nämnt undantag utlåtande införskaffas av den kommun i vilken fastigheten är belägen.
Har ansökan om tillstånd, som gäller förvärv av fast egendom,
icke inlämnats inom stadgad tid eller senare, skall landskapsstyrelsen efter att ha erhållit kännedom om saken, i rekommenderat b:cev
genom postens fö:r:--reedling meddela den som uraktlåtit att inlämna an-sökan, att egendomen inom sex månader från den dag meddelandet
enligt mottagningsbevis eller pä annat sätt bevisligen kommit honom
tillhanda skall överlåtas till någon som har rätt att förvärva densamma, vid äventyr att den eljest försäljes på offentlig auktion.
Samtidigt skall tillkännagivas, att tillståndsansökningen inow
sagda tid, med beaktande av vad i 2 mom. är stadgat, kan sändas till
landskapsstyrelsen, varvid de i 2 mom. avsedda särskilda skälen
för att ansökan skall upptagas till behandling även bör framläggas
i ansökningen. Är vederbörandes vistelseort icke känd, sändes meddelandet till hans syssloman eller till den godman som av domstol
förordnats att förvalta hans föTmögenhet.
Föranledes ~cke annat av vad i denna paragraf är stadgat, skall
landskapsstyrelsen efter utgången av den i 4 mom. avsedda tiden om
sex månader, försåvitt de förhållanden, på grund av vilka vederbörandes rätt att förvärva fast egendom är inskränkt, icke upphört, utan
dröjsmål förordna om egendomens försäljning på offentlig auktion
för ägarens räkning.
5 §,
Fastighet, som upplåtes i stöd av lego- eller annat avtal till i
2 § 1 mom. avsedd person, sammanslutning, anstalt 9 stiftelse eller
samfund får ej tillträdas av arrendetagaren, förrän landskapsstyrelsens i sagda lagrum nämnt tillstånd meddelats.
Lega- eller annat avtal år ogiltigt till den del det står i
strid med stadgandena i denna lag och skall i dylikt fall fastighetens innehavare på åtgärd av lanc1skapsstyrelsen vräkas, såvida landskapsstyrelsen icke av särskilda skäl annat besluter.
landskapsstyrelsen avslagit ansökan om tillstånd rörande för~ ~rv av fast egendom och har egendomen icke inom sex månader därefter överlåtits till någon som har rätt att äga sagda egendom 9 skall
landskapsstyrelsen, om icke de förhållanden som inskränker vederböHa~
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auktion med iakttagande i tillämpliga delar av vad i 4 § 5 mom. är
stadgat. Till landskapsstyrelsens beslut om att ansökan avslagits,
vilket skall tillställas sökanden, skall fogas tillkännagivande om
vad enligt stadgandet ovan skall iakttagas.
Den som överlåtit fast egendom är icke berättigad att klandra
fånget på den grund, att detta strider mot stadgandena i denna lag.

7 §.
Då i 2 § 1 mom. nämnt tillstånd meddelas, kan det beviljas på de
villkor landskapsstyrelsen med avseende fäst vid lagens i 1 § nämnda syftemål prövaT nödigt föreskTiva. Härvid kan som villkor jämväl föreskrivas, att fastigheten icke utan landskapsstyrelsens
medgivande får användas föJ:.' annat än i tillståndsansökan angivet
ändamål.
Utan särskilda skäl får tillEtånd icke förvägras bolag, andels~
lag, förening, annan sammanslutning, anstalt, stiftelse eller samfund, som under fem års tid haft laglig hemo:rt inom landskapet och
har en styrelse vars alla medlemmar åtnjuter åländsk hembygdsrätt.
Före handläggningen av sådan ansökan behöver icke landskapsstyrelsen
inhämta vederbörande komn~uns utlåtande i ärendet.
8 §
Har genom 18.ga lccaft vunnet domstolsutslag fastställts att någon
som har fång pä fast egendom, är mellanhand för annah, vars rätt att
,'J,ga egendomen är underkastad i denna lag stadgade inskränkningar i
det han huvudsakligen :för dennes räkning uppträder såsom ägare (bulvan), skall landskapsstyrelsen? därest egendomen icke inorc sex måna~
der överlåtes till någon som är berättigad att äga densamma, förord-na, att den skall försäljas på offentlig auktion. Sådant förordnande gäller oaktat fastigheten har överlåtits till annan efter sagda
tid.
Har på i 1 mom. nämnt sätt fastställts, att någon på grund av
~-ego~ eller annat avtal såsom bulvan för annans räkning besitter
fast egendom 7 skall landskaps styrelsen omedellmrt vid taga å tgä:rder
fö:r vräkning av innehava:cen .
Talan angående fastställande av i 1 och 2 mom. nämnda förhållandexr skall av allmän åklagare väckas vid domstol på den ort 1 däI'
egendomen tir belägen. Domstol åligger att utan dröjsmål tillställa
lo_ndskapssty-..celsen avskrift av sitt utslag.
0

.,

'
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Vad i 8 § 1 mom. är stadgat skall jämväl äga tillämpning i det
fall att genom laga kraft vunnet domstolsutslag fastställts att
den som erhållit i 2 § 1 mom. nämnt tillstånd att förvärva fast
egendom brutit mot tillståndsbeslutet med stöd av 7 § uppställt
villkor.
Vad i 8 § 2 mom. är stadgat skall jämväl äga tillämpning i det
fall att på ovan i 1 :'Dom. nämnt sätt fastställts att den som hevj Jjats tillstånd att på g~und av lego- eller annat avtal besitta fast
egendom brutit mot i tillståndsbeslutet uppställt villkor.
Talan angående fastställande av i 1 och 2 mom. nämnda förhållanden skall av allmä.n åklaga:ce på 2nmälan av landskapsstyTelsen väckas
vid domstol på den ort där egendomen är belägen. Domstol åligger
att utan dröjsmål tillställa landskapsstyrelsen avskrift av sitt
utslag.
På särskilda skäl kan landskapsstyrelsen avstå frän i 3 mom.
nämnd anmälan undeT förutsättning att rättelse skett i fråga om
villkorets iakttagande.
10

y

§.

Då i 8 och 9 §§ avsedd talan upptages tiJl h0h~n~ling vid domstol~ skall därom göras a1rteckning i pi·otokollet över inLGr~knings-·
ärenden.
11 §
Beträffande auktion, som förrättas pä grund av 4, 8 oller 9 §
skall i ti1Ujmplig8 cle18T ~l i::i11d8- till efterrättel Rc v<:Fl 0m -r;"', .. :~ 1 j
ning vid utwätning är stc;dgat. Jl lii·..L-ilLL8R :rnk+.ionen i stöd av 8 ·~;
äger fastighetens ägare dock icke rätt att inrop8 denscimrna.
I kungörelse och kallelsebrev, som utfärdas betri:iff:-rnnP :=111ktj on
pä fast egendom, bör framhållas, att auktinnPn förrättas på grund
e

('

j

1

'

av denna' lag.
,;._-

Polismyndighet och annan vederbörande IT'yndighGt åligger, envar
inom sitt ämbetsdistrikt, öve:cvalrn J att fast egendom icke f'ö::cvä:cvas
eller besittes i st:cid rned bestioirnmelse:cna i denna lag eller med
villkoren i landslrnpsstyrelsens tillståndsbeslut ävensom att sådana
bulvanfö:chållanden sorn i 8 § nänmes icke förekommer och att stadgan··
dena i denna lag även i öv:cigt iakttages.
Häradsskrivaren i landskapet Åland åligger att till landskapsstyrelsen översända avskrift 2.v de journalutdrag rörande i denna 18.g
avsedda fastighetsöverlätelser, vilka offentligt köpvittne tillställt
11onon~

o
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§.

Den som i landskapet Åland söker lagfart eller inteckning till
säkerhet för jord- eller tomtlegoavtals bestånd skall förutom i
lag eller annorstädes föresk:ci ven utredning förete antingen ut::ceu_ning dä:com att han inneha:i:. åländsk hembygds:rätt eller att sökanden
meddelats i 2 § 1 mom. avsett tillstånd.
i 4- §.
Den som beviljats i 2 § 1 mom. avsett tillstånd, är skyldig att
vid granskning, som verkställes på förordnande av landskapsstyrelsen,
f fö~ete handling 1 som utvisar huruvida i stöd av 7 § 1 morn. föreskrivet villkor iakttagits.
)

Över ändamålsenligheten av landskapsstyrelsens i stöd av donna
lag fattade beslut får besvär icke anfö~as.
16
,.

§.

Denna lag får icke ändras förklm:as eller upphävas, ej heller
avvikelse f:c-8..n den göras annorledes ä.n rned Klands landstings 11if;:il l
och i den ordning, som 011! grundlag ::Lr stadgat,
I landskapslag kan bestärnrnas att landstingets i 1 mon:i. avsedda
bifall skall vid äre~detp sista behandling i landstinget omfattas
med mj_nst två tredj edela:c av de avgivna :rösterna. Landskap slag, dä:,::
sådan bestämmelse införes, skall stiftas i sagda ordning.
7

r

)

17 §.

)

och genom densamma
Denna lag träder i k:raft den
upphäves lagen den 28 dec.ombeJ: 1951 orn utövande av lösningsrätt
vid överlåtelse av fastighet i landskapet Åland (671/51).
:På övei låtelsc av fastighet i landskapet Åland, som skett innan
denna lag trätt i kraft, skall stadgandena i lagen om utövande av
lösnings:-cätt vid överlåtelse av fast egendom i landskapet Ålanc1
även däTefter äga tillä1rpning.
Vid förlängning av giltighetstiden Jö~(' legoavtal som ingåtts
fÖI.'8 denna lags ikraftträdande; slrnll stadgandena i denna lag ägE
ti11ä.1I'pning.
0
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angående ändring av lagen om kommunala ar-betskollektivavtal.
I enlighet meQ Riksdagens beslut, tillkommet på sätt 67 § riks~
dagsordningen
föreskrive~, fogas till 1 § lagen den 6 november
1970 orn kon:mrnnala arbetskollektivavtal (FFS 670/70) ett nytt 3 n~oII'.
sorr. följer~
1 §.

,

Vad i denna lag är stadgat om kommunala avtalsdelegationen skall
i landskapet Åland äga tillämpning på det organ SOIT' enligt vad därorc
i landskapslagstiftningen är stadgat äger företräda kommunerna vid
ingående av kommunale tjänstekollektivavtal i landskapet.
qelsingfors, den
J\Iarieha:Jn

9

den 18 juni 1973.

Lantrad

l

Lagberednings chef
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