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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till 

Landstinget med förslag till landskapslag 

angående ändring av 55 § landstingsordnin

gen för landskapet Åland. 

I 55 § landstingsordningen för landskapet Åland av den . 2 

februari 1972 ingår bestämmelser om att i landskapslag som berör 

självstyrelsens konstitution kan bestämmas att ändring, förklaring 

och upphävande av samt avvikeler från lagen skall vid sista be

handlingen omfattas av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. 

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

. ~· 

Då detta lagrum första gången behandlades i landstinget ingick 

i landstingsbeslutet jämväl krav på kvalificerad majoritet om minst 

två tredjedelar av de avgivna rösterna för landstingsbeslut om bifall 

till antagande, ändring eller upphävande av eller avvikelse från 

självstyrelselagen och inlösningslagen. Självstyrelselagens 44 § 

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

ta domstolen tolkning förstås så, att landstinget givit sitt bifall, 

då dess flertal omfattat denna mening och att kravet på större än 

som regel gällande enkel majoritet hade förutsatt ett uttryckligt 

stadgande i självstyrelselagen och inlösningslagen. Emedan i lands

tingsbeslutet intaget stadgande om kvalificerad majoritet således 

stod i strid med nämnda stadganden i självstyrelselagen och inlös

ningslagen ansåg högsta domstolen att landstinget på denna punkt 

hade överskridit sin lagstiftningsbehörighet. Denna ståndpunkt omfat

tades även av Republikens President, som fann att landstingsbeslu

tet på grund därav skulle förfalla. 

Genom en lagmotion till riksdagen med förslag till utom annat 

lag angående ändring av självstyrelselagen för Åland . och till lag 

vissa inskränkningar i rätten att förvärva och besitta fast egendom 

i landskapet Åland hemställde landstinget om ett klarläggande till

läggsstadgande i självstyrelselagen (44 § 2 mom.) och ett motsvarande 

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, att i landstingsordningen införa ett stadgande om krav 

på kvalificerad majoritet om två tredjedelar av de avgivna rösterna 
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för landstingsbeslut om ändring, förklaring och upphävande av samt 

avvikelse från sagda lagar. 

Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till 

antagande 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av 55 § landstingsordningen för landskapet Äland. 

I enl ighet med Landstingets beslut, tillkommet i den ordning 

55 § landstingsordqingen föreskriver, ändras 55 § landstingsordningen 

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

55 §. 

Landstingets beslut angående bifall till eller f8j;;s"-låg2om C'fil1dri°ng,för

klaring eller upphävande av eller avvikelse från stadgande. i 
sj älvstyrelselagen av den 28 december 1951 .§~ft i lagen den 3 januari 1975 
om 
;inskränkning i rätten att förvärva och besitta f ast egendom i 

landskapet Äland, skall vid ärendets tredje behandling 

omfattas av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. 

I landskapslag, som berör självstyrelsens konstitution, ~an 

bestämmas att ändring, förklaring och upphävande av samt avv~u-,_else 

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

där sådan bestämmelse införs, skall stiftas i sagda ordning. 

Denna lag träder i kraft den 1 november 1975. 

Mariehamn, den 24 mars 1975. 

L a n t r å d 

Lagberednings chef 


