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LAGurSKOTTETS betänkande N:o 6/1941 med anledning 
av landstingsmannen Tor Brennings m.fl:s petition 
N:o 25/194-1 med förslag om åtgärder för ernående av 
en sådan ·revision av självsty-.celselagn · att denna km 
tillgodose landskapets skäliga anspråk på att få 
komma i åtnjutande av cl.en .autonomi 9 aom varit avsedd 
för landskapet, samtidigt som den tillgodoser rikets 
berättigade intressen. 

Med anledning av förenämnda petition, varöver :8ndstinget in
begärt]a6Utskottets utlåtande, f åT utskottet vördsammast fram
hålla följande: 

Den revision av självstyrelselagen, som petitionärerna önska 

ernå, har länge inom landskapet enhtlligt ansetts sås om ett ofrån
komligt vill~or, en abslolut nödvändig . förutsättning för ett frik
tionsfritt och frukbärande lagstiftningsarbete till fromma för 
landskapet och dess befolkning samt därmed även för riket såsom 
helhet. Petitionärernas Jnitiativ måste därför betecknas så som 
synnerligen beaktansvärt. 

Petitionen åsyftar ytterst . en motion om ändring av sj'älv
styrelsel~gen att genom r egeringen föreläggas FinJarllis riksadgg. 

Motionsvägen synes även vara den enda i lag förutsatta utväg 9 som 
står landstinget till buds för uppnående av petitionensssyfte
mål. Naturligt och nödvändigt är även att motionsförs]fget måt-
te föregås av den n.e st omsorgsfulla och allsidiga beredning. Sa
kens vikt och betydelse motiverar därför tillfullo förslaget om 
tillsättande av en ~ommitte för ändamålet, sammansatta av med 
självstyrelselagstift .· ingen och dess till· i:tl:Jpning fullt initierade 
och för uppfiften intresserade personer. 

Utskottet föreslår därför vördsammast, 
att landstinget med omfattande 

av petitionen ville besluta om omedel
bara åtgärder för ernående av s~dan 

revision av självstyrelselagen, att 
denna kan tillgodose landskapets skä
liga anspråk på att komma i åtnjutande 
av den autonomi, som varit avsedd för 
landskapet, smmtidigt som den tillgodo
ser 1:iket s berättigade intr essen ; samt 
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att landstinget för beslutets för

verkligande ville giva landskapsnämnden i upp
drag att för beredningen av lagstiftningsini
tiativet tillsätta en kommitte, så sammansatt, 
att bristerna i självstyrelselagen erhålla 
deµ mest allsidiga och sakkunniga belysning, 
samt att med ledning av kommittebetänkandet, 
senast till det-m års höstsessian, inkomma med 
framställning om motion till ändri.ng av själv
styrelselagen ett genom regeringen föreläggas 
Finlands riksdag. 

Mariehamn den 21 februari 1941 
På lagutskottets vägnar: 

Tar Brenning 

Axel Kuff schinaff 

Närvarande i utskottet: Tor Brenning, Johannes Halmberg, 
·Jonatan Sundblam, Evald Häggblom och suppleanten Fanny Sund
ström. 


