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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till 

LA.nrlstinr;P. t mP.d fÖr'slag till landskapR l Rg 

angående ändring av 55 § landstingsordnin 

gen för landskapet Åland. 

T 55 § landstingsordningen för landskapet Aland av den 2 
fP.hruari 197 2 ingår b0stli.mme·1 ser om att i landskaps lag som berör 

självstyrelsens konstitution kan bestämmas att ändring, förklaring 

och upphävande av samt a vvikeler från lagen skall vid sista be

hnncJl i nf~P. n omrntta:-; av rn i n:>t tv.~ tr0dj c:ciP. J ar av <'le avp;i vrrn. röstern:L 

Då sådan bestämmelse införes , skall landskapslagen stiftas i samma 
ordning . 

Då detta lagrum första gången behandlades i landstinget ingick 

i landstings beslutet jämväl krav p~ kvalificerad majoritet om minst 

två tredjedelar av de avgivna rösterna för landstingsbeslut om bifall 

till antagande, ändring e ller upphävande av eller avvikelse från 

självstyrelselage n ocl1 inlösnings lagen . Självstyrelselagens 44 § 

1 mom. och 7 § inlösningslagen måste dock enligt majoritetens i hög s 

ta domstolen tolkning för stås så, att landstinget givit sitt bifall, 

då dess flerta l omfattat denna mening och att kravet på större än 

som regel gällande e nkel majoritet hade förutsatt ett uttryckligt 

stadgande i självstyrelselagen och inlösningslagen. Emedan i l ands

ting s b es lutet intaget stadgande om kvalificerad majoritet således 

stod i strid med nämnda stadganden i självstyrelselagen och inlös 

ningsiage n ansåg högs ta domstolen att landstinget på denna punkt 

hade överskridit sin lagstiftningsbehörighet . Denna ståndpunkt omfat 

tades äv~n av Republikens President, som fann att landstingsbeslu 

tet på grund därav skull e förfalla . 

Genom en lagmoti on t il l riksdagen med förslag till utom annat 

lag a ngåe nd e ändring av självstyrelselagen för Äland och till lag 

vi ssn inskränkni ngo.r i rfi.t ten n t t; förvti.rva och be s itta fast egendom 

i landska pet Åland hemställde l a ndstinget om ett klarläggande till 

läggsstadgande i självstyrelselagen (44 § 2 mom.) och ett motsvara~de 

stadgande i lagen om vissa inskränkningar i rätten att förvärva och 

besitta fast egendom (17 § 2mom.) .Sedan riksdagen numera antagit 

landstingets nämnda lagframställningar (FFS 2- 3/1975) har landstinget 

givits rätt 9 att i landstingsordningen införa ett stadgande om krav 

på kvalificerad majorit et om två tredjedelar av de avgivna rösterna 



•" 

för Jamlstingsi.Je:cilut 0111 fö1dring; förk1aring och upphävande av ;:.amt 

CL\/v·il<e lse J 

Med hänvisning till det s Landsti t till 

a.nt 

Land;:;kapslag 

I enli t rnecl sti ets beslut~ ti11lrnmmet i den orclni 

55 § laiidsting:~ordqi n ffireskriver, ändras 55 § landstingsordninghl 

för landskapet Aland av den 2 februari 1972 (11/72) såsom följer: 

stingets beslut 

klaring eller upphävande av eller avvikelse från stadgande 

sjä.lvstyrelselagen av den 28 december 1951.QQft i lagen den 3 januari 1975 
om 
4nskränkning i rätten att förvärva och besitta fast egendom i 

lunds et fUar;c! skall vid ärendets tredje behandlinv 

omfattas av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. 

I landskapslag som berör självstyrelsens konstitution, kan 

bestä.mrnas att ändring_') förklaring och upphävande av samt avv~._,else 

från 1 n skall ske i den ordning som stadgas i 1 mom. Landskapslag, 

där s~dan bestämmelse införs, skall stiftas i sagda ordning. 

Denna 1 träder i kraft den 1 november 1975. 

fvJar ich&.mn den 24 mars 1975. 

L a n t r å d Alarik Häggblom 

Lagberedningschef Sune Carlsson, 


