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1978-79 Lt - Ls med. n:ris 1 och 2 - Lu.
LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 44/1978-79 med
anledning av
1) landskapsstyrelsens meddelande till Landstinget angående revision av lagstiftningen rörande landskapets självstyrelse, och
2) landskapsstyrelsens meddelande till Landstinget angående komplettering av uppgifter rörande revisionen av självstyrelselagstiftningen.
Med anledning av ovannämnda meddelanden, över vilka Landstinget inbegärt
lagutskottets utlåtande, har utskottet hört lantrådet Folke Woivalin, lantrådet Alarik Häggblom, lagberedningschefen Christer Jansson, finanschefen
Åke Barnberg, fiskeriintendenten Carl Storå och utvecklingsplaneraren Yngve
Mörn samt emottagit inbegärda skriftliga utlåtanden av professorerna Tore
Modeen och Edward Andersson. Lagutskottet får i ärendet vördsamt anföra
följande.
Lagutskottet har, förutom ovannämnda landskapsstyrelsens meddelanden, såsom grund för sitt arbete lagt betänkande avgivet av 1972 års konnnitte
för revision av självstyrelselagen, nedan kallad konnnitten eller revisionskonnnitten. Utskottet har därvid detaljgranskat konnnittebetänkandet och
följer i de:ttttabetänkande den kapitel- och nunnnerindelning konnnitten använt.
Frågan om landskapets hushållning i framtiden utgör en betydelsefull del
av konnnittens arbete och utformningen av det ekonomiska system, som landskapets framtid skall bygga på, har självfallet vittgående konsekvenser
för det reella innehållet av landskapets självstyrelse.Emedan landskapsstyrelsen föranstaltat om en särskild utredning angående de ekonomiska konsekvenserna av den av konnnitten föreslagna modellen för landskapets hushållning har lagutskottet icke föregripit
det pågående utredningsarbetet genom att i detalj taga ställning till konnnittens förslag till denna
del. Utskottet har dock i slutskedet av sitt arbete blivit informerat om
det resultat utredningen hittills presterat.
Generellt sagt har lagutskottet inte, åtminstone inte utan tillförlitliga
utredningar i saken, omfattat revisionskonnnittens grundförslag om att
landskapets inkomster av de indirekta skatterna och avgifterna av skattenatur skulle göras direkt beroende av inkomsterna av de direkta statsskatterna. Lagutskottet anser likaså i princip, att skattelagstiftningen
i dess helhet borde ankonnna på landskapet, men är medvetet om att en sådan
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reform kräver ytterligare utredningar på grund av att den är ytterst svår
att överblicka. Därför borde revisionen till denna del eventuellt tas upp
separat för att inte fördröja revisionen i övrigt.
Lagutskottet anser således att en stegvis skeende övergång till ett nytt
ekonomiskt system kunde utgöra ett bättre alternativ än att på en gång
skrota ett beprövat, om än inte helt tillfredsställande, förfarande till
förmån för en total nyordning, som kan innebära en kraftig förskjutning
av balansen mellan inkomster och utgifter. Det är självfallet av stor vikt
att landskapet självt skulle få bestämma om i vilken takt övergången till
ett nytt system skulle ske. Såsom exempel kan i detta sanrrnanhang nämnas
kommittens förslag om överförande av lagstiftningsbehörigheten beträffande
arvs- och gåvoskatt till landstinget. Ett genomförande av detta förslag
kunde, enligt vad utskottet erfarit, skapa svåra gränsdragnings- och
eventuellt även dubbelbeskattningsproblem. En bättre lösning kunde i detta
skede därför vara att hela avkastningen av i landskapet påförd arvs- och
gåvoskatt skulle tillfalla landskapet medan en längre gående revision ytterligare förbereddes.
Lagutskottet understryker dock dels att alla medborgare i Finland tillkommer sanrrna rättigheter oberoende av språk och boningsort ävensom dels det
faktum, att statsmakten för all framtid har åtagit sig ett särskilt ansvar, som innefattar även ett ekonomiskt ansvar, gentemot Ålands befolkning då Åland ursprungligen accepterade självstyrelsen. Ett behov av en
garanti för dessa åtaganden föreligger åtminstone så länge landskapet inte
har behörighet beträffande skattelagstiftningen och alltså inte förfogar
över inkomstkällorna.
Lagutskottet har i fråga om ett flertal punkter i kommittebetänkandet som
sådana omfattat kommittens uttalanden och ställningstaganden, med av landskapsstyrelsen i vissa fall anförda kompletteringar, varför kommentarer icke
av utskottet anförts särskilt till dessa delar.
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Detaljmotivering.
Självstyrelsen och dess grund (2.1).
Lagutskottet har omfattat revisonskommittens uttalande att i självstyrelselagens 1 § skulle inrymmas den av statsmakten i Ålandsöverenskommelsen erkända grunden för självstyrelsen. Det kan dock framhållas att ett stadgande
i den av kommitten föreslagna utformningen endast skulle ta sikte på att
bevara den åländska särställningen. Utskottet anser emellertid att en modern lag om självstyrelse, som i sig också syftar till att utveckla självbestämmanderätten, kunde innehålla ett omnämnande, inte bara av bevarandet
av särarten, utan även av ett främjande av landskapets allsidiga utveckling
och framåtskridande, varmed avses ett främjande av såväl andlig som materiell
odling men även av dess konstitutionella grundvalar.
Landskapets område (2.3).
Angående den förrättning, som föreslås för att bestämma gränsen mellan
landskapet och riket, avser förslaget naturligtvis ett bestämmande av
vattengränsen.

Landskapslagstiftningens territoriella tillämpning· (2. 4).
Utskottet har omfattat revisionskommittens förslag. Det torde visserligen
vara så, att nationell (och därmed också landskapets ) lagstiftning i
allmänhet gäller exklusivt endast inom territorialgränserna medan inom den del av
fiskezonern~s,om

ligger utanför territorialgränserna, nationella bestämmelser anses gälla efter internationella överenskommelser och skulle Finland
flytta ut sin territorialgräns till exempel 12 sjömil (såsom "Sverige
gjort i år) skulle det vara än mindre sannolikt att specifikt åländska bestämmelser skulle komma att tillämnas utanför den gränsen, men den av kommitten fastlagda huvudprincipen är i och för sig god, alltså att i fall
finsk lag skall gälla utanför rikets territorium skall landskapets lag i
angelägenheter, som enligt självstyrelsen underlyder landskapslagstiftningen äga tillämpning inom de delar av dessa ytterområden, som gränsar
till landskapet omgivande territorialvattenområden. Mera betydelsefullt
för Åland skulle i. samband
med möjligheterna att de facto utöva inflytande på besluten angående de vattenområden, som kunde benämnas
Ålands fiskezon, vara landskapets rätt till medbestämmande
inom de
organ - nationella eller internationella - som bereder frågor om vattenområdenas utnyttjande, skyddande mot skador och dylikt. Finland borde
alltså vara direkt förpliktat att bereda landskapet möjligheter till säte
och stämma i sådana organ. Med bestämmanderätt över Ålands fiskezon avser
lagutskottet inte bara rätt att utfärda lagstadganden utan också rätt att
besluta om och fördela avkastningen från fiskezonen.
\
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Vad kommitten uttalat (3.6.16) om registreringen av fiske- och fångstfartyg
såvitt angår i landskapet hemmahörande fartyg, omfattar lagutskottet. Huruvida möjligheter för landskapet bör föreligga att också erbjuda fångstfartyg med
hemort utanför Åland ställning av "fångstfartyg från mest gynnad nation" är
en fråga som kan tåla att särskilt övervägas.
Självstyrelseorganen (2.5).
Lagutskottet har icke helhjärtat omfattat kommittens förslag att ändra landstingets benärrming till lagting. Visserligen skulle namnet "lagting" framhäva
ställningen som lagstiftande organ och undanröja den sammanblandningsrisk
med svenska landsting som nu möjligen föreligger men utskottet har dock ansett den taditionella benärrmingen"1andsting"vara att föredra emedan namnet
är väl förankrat i det allmänna språkbruket. Landskapsstyrelsens uttalande
beträffande ornnärrmandet i lagtexten av de högsta självstyrelseorganen, har
lagutskottet omfattat.
Åländsk hembygdsrätt (2.6).
Emedan hembygdsrätten är avsedd att utgöra ett skydd för den åländska nationaliteten, kulturen och det svenska språket, skulle stadgandena vinna i
klarhet av ett uttryckligt stadgande om krav på språkkunskap såsom förutsättning för hembygdsrätt. Kommitten anför visserligen i sitt betänkande
att ett särskilt stadgande om de skäl, som kan leda till avslag vid ansökan om hembygdsrätt, icke är erforderligt. Såvida därmed avses att ett
särskilt stadgande i självstyrelselagen icke är erforderligt, delas denna
uppfattning av lagutskottet. Däremot torde det vara önskvärt att klara
riktlinjer för beviljande av hembygdsrätt och de skäl som kan föranleda
avslag, intas i en särskild landskapslag om hembygdsrätt. Om självstyrelselagen emellertid skulle innehålla ett klart positivt stadgande om grundkravet på kunskap i svenska språket såsom förutsättning för erhållande av
hembygdsrätt kunde de detaljerade bestämmelserna ingå i landskapslag. Riksdagen hade i så fall fastställt gränsen för landstingets behörighet.
Dispensförfarandetkunde lämpligen regleras sålunda, att i självstyrelselagen intas ett stadgande om att landstinget har behörighet att detaljreglera frågan genom landskapslag.
Enligt Medborgarskapslagen av den 28.6 1968 förvärvar inte längre kvinna som
ingår äktenskap med finsk man, finskt medborgarskap utan särskild ansökan.Villkoren för erhållande av medborgarskap behöver dock inte beaktas i sådana fall
·av naturalisationsansökningar. Utskottet harddärför, och på de grunder som
anförs av kornmitten, omfattat förslaget-om att möjligheten för kvinna att på
grund av giftermål erhålla hembygdsrätt skulle utgå. I stället för ett automatiskt förvärv av hembygdsrätt skulle en liberalare dispensmöjlighet kunna
övervägas i dessa fall. Ett liberalare dispensförfarande kunde även tänkas
kornrna,i fråga beträffande till exempel studerande, som bott i landskapet

r
-5i 2-3 år under studiå:iden utan att dock vara mantalsskrivna på orten men som
stannar kvar och blir mantalsskrivna efter slutförda studier.
Utskottet har också ingående diskuterat möjligheten av att åländsk hembygdsrätt kunde beviljas person, som är fast bosatt i landskapet men som
inte förvärvat finskt medborgarskap. Utskottet har härvid självfallet begränsat dessa diskussioner till medborgare i nordiskt land. Eftersom beviljandet av de rättigheter, som är förknippade med åländsk hembygdsrätt
borde vara en helt åländsk angelägenhet och inte ha något direkt samband
med de rättigheter och skyldigheter,som följer med finskt medborgarskap,
borde om förutsättningarna för beviljande av åländsk hembygdsrätt stadgas
allenast i landskapslag. Å andra sidan har inom utskottet hävdats att
innehavet av åländsk hembygds rätt är nära jämförbart med finskt medbmgarskap och attdenna rätt, mot bakgrunden av Ålands rikssamhörighet, inte
bör tilldelas annan person än den, som känner sådant samband med landet
att vederbörande ansökt även om finskt medborgarskap. Den här problematiken kan vara väl värd ytterligare överväganden.
Nordisk kommunålrösträtt (2.7).
Vid Nordiska rådets möte i Stockholm den 27 oktober 1973 har lantrådet
Alarik Häggblom i fråga om den nordiska kommunala rösträtten bland annat yttrat följande: ''Mot denna bakgrund står det klart, att borttagande av den
spärr som inskränkningar i den kommunala rösträtten utgör, i framtiden
kunde innebära en avsevärd försvagning av den åländska befolkningens bestämmanderätt på sitt eget område. Motsvarande situation torde icke föreligga för andra områden i Norden ........ '' samt senare i anförandet "Ålands
landskapsstyrelse ställer sig likväl inte avvisande till tanken, att
kommunal rösträtt och valbarhet för medborgare i de nordiska länderna i
begränsad omfattning skulle införas också på Åland." Efter lantrådet ytt. rade . Finlands inrikseminister Heikki Tuominen bland annat beträffande
Åland
följande: "Också de särfrågor, som för Ålands vidkommande
anknyter sig till detta ärende, bör då utredas. Finlands regering har givetvis utgått ifrån, att de åländska särintressena i enlighet med stadgandena angående landskapets självstyrelse, beaktas även i detta sammanhang." Lagutskottet har också för sin del uppmärksammat det faktum att
frågan om huru den nordiska kolTlIIRlnala rösträtten på Åland, om den förverkligas, skall förvärvas, kan ha största betydelse mot bakgrunden av de principer vår autonomi bygger på. Utskottet hänvisar också till professor Modeens yttrande i denna fråga. Självfallet är emellertid tanken att nordiska medborgare, som är fast bosatta i annat nordiskt land än sitt hemland, skall kunna påverka och deltaga i samhällets utveckling, i och för
sig väl förenlig med de bärande principerna för det nordiska samarbetet.
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Med utgångspunkt från tankegångar i :överensstämmelse med vad ovan anförts,
har lagutskottet beslutat föreslå att i den kommande självstyrelselagen
allenast skulle införas ett kortfattat rarnstadgande ,. som skulle göra det
möjligt att vid tidpunkt, som landstinget finner lämplig, föranstalta om
införande av nordisk kommunal rösträtt även på Åland. Såväl beslutet om tidpunkten som alla erforderliga detaljstadganden - även avseende den tid
inflyttad nordisk medborgare (finsk medborgare) bör ha varit bosatt i landskapet för att kunna förvärva rösträtt ävensom avgörande om, huruvida nordisk kommunal rösträtt behövde sammankopplas med kommunal valbarhet eller
icke - skulle ges i landskapslag, som utfärdas i stöd av ovannämnda allmänna rarnstadgande.
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Rätt att idka näring i landskapet· (2. 8).
. .
kommittens
. ...
l denna fraQ:a
.
Revisions
tankegangar;kan
ktmrrna att f"ora myc ket 1angt. 1 prak tiken innebär kommittens förslag, att Åland1 såvitt gäller den näringsrättsliga lagstiftningen, skulle få fullkomlig frihet att definiera begrepp och att
om dem lagstifta. I vilken utsträckning denna möjliga frikoppling från
lagstiftningen i Finland kan leda till irritation och svårigheter i relationerna mellan landskapet och riket är svårt att bedöma. Utskottet vill
emellertid blott erinra om att den framtida landskapslagstiftningen icke
får föra Åland in i ett alltför reglerat samhälle visavi näringsutövningen
och inte heller leda till ett så skyddat och kringgärdat näringsliv, att
o

1

all konkurrens utifrån är omöjliggjord,till förfång för konsumtionen av va-ror och tjänster på Åland.
Lagutskottet har omfattat revisionskommittens förslag inom detta avsnitt.
Även Näringslagskornrnitten har gått på samma linje.
Rätt att äga och besitta fast egendom i landskauet (2~.
Lagutskottet har inhämtat, att det dubbla ansökningsförfarande som i dag
gäller beträffande utländska medborgares jordförvärv på Åland, i praktiken
visat sig/'6ä~damålsenligt och onödigt invecklat och har skapat irritation.
Med avvikelse från stadgandena i lagen om utlänningars-samt vissa sammanslutningars rätt att äga och besitta fast egendomochaktier borde man därför i den nya självstyrelselagen införa stadganden som skulle ;föreskriva ett efuklare förfarande. Efters©rrrnlanclskapet självfallet måste
ha kvar sin prövningsrätt och statsmaktens intresse·av de många små
jordförvärven på Åland av åtminstone medborgare i de nordiska länderna
torde kunna bedömas som mindre angeläget, synes kommittens förslag om att
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-7landskapsstyrelsen ensam skulle medgivas rätt att pröva och avgöra jorddispensansökningar vara den mest praktiska lösningen i saken, i varje fall
såvitt fråga skulle vara om ansökningar från medborgare i annat nordiskt
land.
Detsamma anser lagutskottet att kunde gälla beträffande tillstånd för utlänningar ("nordiska medborgare") att ingå som styrelsemedlemmar eller
som delägare i öppna eller kommanditbolag. Ett uttryckligt stadgande här~
om borde införas i självstyrelselagen.
Landshövdingen (2.10).
Lagutskottet har inte förbehållslöst omfattat kommittens förslag om benämningen för rikets representant i landskapet. Benämningen landshövding
leder visserligen tankarna till övriga landshövdingar i riket, vilket är
missvisande men å andra sidan är landshövdingen uttryckligen rikets representant på Åland varför lagutskottet inte ansett det vara allenast landskapets angelägenhet att föreslå vilken benämning denna tjänsteman skall
ha. Det är dock uppenbart, att det även är ett åländskt intresse,att denne representant för riket har en benämning,som inte står i strid med självstyrelsens innehåll, varför denna fråga lämpligen bör bli föremål för gemensamma diskussioner eller lösas av den föreslagna blandade kommitten.
Detsamma gäller beträffande länsstyrelsen och länsrätten. I detta avseende understöder lagutskottet för övrigt fortfarande tanken på inrättandet
av en separat förvaltningsdomstol för Åland, med representanter både för
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riket och landskapet, för att behandla samtliga förvaltningsbesvär, men
denna fråga torde icke ännu vara mogen för en slutlig lösning.
!

Den nya självstyrelselagen får emellertid inte medföra att Åland, såvitt gäller
statens förvaltning eller domsrätten i förvaltningsmål i första instans,
skulle hänföras till förvaltningsenheter som är förlagda utanför landskapet.
Statsmaktens kvarstående service på Åland måste skötas inom landskapets
gränser.
I detta avsnitt behandlar revisionskommitten också förfarandet då landshövdingen på Åland skall utnämnas. Det är självfallet en brist i nuvarande
lagstiftming att stadgande saknas om huru skall förfaras om talmannen själv
är förhindrad av en eller annan orsak, att personligen framföra landstingets förslag i ärendet till republikens president. Revisionskommitten har
med sadant
föreslagit ett stadgande !'innehåll, att vid förfall för talmannen, landstinget genom särskilt beslut utser en ersättare för denne. Lagutskottet
har naturligtvis ingen vägande anmärkning emot detta förslag men utskottet
har dock för sin del ansett det vara lika naturlig~ att i självstyrelse-
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lagen skulle införas ett allmänt stadgande, varav skulle framgå, att landstinget har ett presidium och att vid förfall i något avseende för talmannen, dennes arbetsuppgifter ankoIIHiler på vicetalmännen i tur och ordning.
Valsätt och rösträtt vid landstingsval (3.1.1.)
RevisionskoIIHilitten har föreslagit att bestämmelserna om valsätt skulle
ersättas med ett bemyndigande för landstinget att genom landskapslag
meddela bestämmelser om landstingsval. Detta skulle framhäva de åländska
"grundlagarnas" (landskapslagar, som stiftas med kvalificerad majoritet)
status men lagutskottet ställer sig tveksamt till förslagets genomförbarhet emedan
grundprinciperna
för valsättet är så väsentliga, att de inte bör utelämnas ur självstyrelselagen. Utskottet har därför inte odelat omfattat koIIHilittens förslag i
denna punkt.
En eventuell lösning på frågan om valsättet kunde vara,att man kompletterade 2 § självstyrelselagen så, att därur skulle framgå de demokratiska
huvudprinciper som vårt samhällsskick bygger på. Stadgandet kunde få till
exempel följande utformning:
''Landskapet Ålands befolkning företrädes i ärenden som hör till dess
självstyrelse av landstinget, som väljes genom omedelbara och hemliga
val med allmän och lika rösträtt."
Lagutskottet anser dock att bestämmelsen om valens proportionalitet kan
utgå emedan detta inte i och för sig kan anses vara en orubblig grundpr1nc1p.
Landstingets sessioner (3.1.2)
Lagutskottet har ingående diskuterat republikens presidents medverkan i
landstingets arbete. Uppmärksamhet har därvid fästs vid att landshövdingens uppgifter är sådana som hör till statschefens roll och att det
därigenom är klart, att landshövdingen vid landstingets öppnings- och
avslutningsceremonier uppträder såsom representant för republikens president. Det skulle därför,såsom kommitten anfört, vara statsrättsligt
riktigare att i självstyrelselagen. stadga, att landstingets öppnande
och avslutande ankoIIHiler på republikens president eller, i dennes ställe,
på landshövdingen eller annan av presidenten tillförordnad person. Ett
dylikt stadgande skulle klart framhäva presidentens position i självstyrelsen. Lagutskottet har även ansett, att det vore tillräckligt med
ett högtidligt öppnande och avslutande av landstinget efter nyval och
vid valperiodens utgång eller efter landstingets upplösning. Landstingets
övriga lagtima och urtima sessioner innebär numera en knappt märkbar övergång från ett landstingsår till ett annat och slopandet av ceremonierna
under valperioden skulle vara i konformitet med förslaget att framhäva
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presidentens roll vid öppnandet och avslutandet av valperioden.
Presidentens rätt att upplösa landstinget, eventuellt till och med mot
landstingets vilja, är inte en självskriven regel i'ett parlamentariskt
system men enligt finländsk statsförfattningsrätt och tradition har republikens president en förhållandevis stark ställning, vilket även framgår av
presidentens rätt att upplösa riksdagen. Lagutskottet, som dryftat olika
alternativ, har omfattat korrnnittens förslag, att presidenten fortfarande
skulle tillkomma rätten att upplösa landstinget men att en sådan åtgärd
skulle förutsätta föregående konsultationer med landstingets talman.
Eftersom vissa erfarenheter från riket motiverat detta, har lagutskottet
slutligen ansett sig böra tillägga till detta avsnitt, att det måhända
kunde vara befogat att i den nya självstyrelselagen intaga ett stadgande,
som skulle ge landstinget självt formell rätt att besluta om framställning till republikens president om landstingets upplösning. Presidenten
skulle sedan ha rätt men inte skyldighet att följa ett sådant landstingets
beslut.
Företräde för rikets eller landskapets kompetens~ · (3; 2; 2)
Kompetensfördelningen har enligt gällande självstyrelselag då och då givit upphov till tolkningssvårigheter, speciellt i fråga om helt nya lagstiftningsområden. Ur rent praktisk synpunkt skulle det därför vara att
föredra, att antingen riket eller landskapet skulle ges en allmän kompetens med vissa särskilt uppräknade områden undantagna såsom hörande till
den andras kompetensområde. Om i så fall landskapet skulle ha allmän lagstiftningskompetens skulle detta leda till en naturlig, fortgående utveckling av självstyrelsen emedan helt nya områden då automatiskt skulle falla
inom landskapets kompetensområde. En sådan lösning är dock svår att överblicka och eftersom det nuvarande systemet visat sig fungera väl i praktiken och har den fördelen att rikets och landskapets kompetens principiellt
jämställts, bör sannolikt detta system för kompeterrsförde1rringen bibehållas i självstyrelselagen.
Landskaps lagar av blandad natur · ( 3; 2. 4)
Korrnnittens förslag innebär en betydande principiell och faktisk utvidgning
av landskapets lagstiftningsbehörighet. Syftet med stadgandet är alltså,
att i fall där lagstiftningsbehörigheten till allra största del tillkorrnner
.
.
.
omr~det för den tilltänkta. lagstiftninJren
landstinget, skulle lagstiftningsoehorigheten inom hela.
I
tinkorrnna landstinget. Det är alltså
härvid fråga om kompletterande bestämmelserj som är nödvändiga för att skapa fullständiga landskapslagar. Stadgandet bör, för att undvika tolkningsproblem, formuleras så, att detta
stor andel av landskapslagstiftningen
syfte klart framgår. Eftersom en

-10innehåller sådana "bestärrrrnelser av rikslagstiftningsnatur" som avses i 14 §
4 mom. självstyrelselagen, kan denna utvidgning av lagstiftningsbehörigheten bli rätt omfattande utan att det för den skull ~ock skulle vara fråga
om någon generell kompetensutvidgning. Till denna del kommer ålandsdelegationens betydelse vid kompetenskontrollen sannolikt att öka.
Särskilda med statsförfattningen sannnanhängande angelägenheter (3.3.2)
Lagutskottet finner det vara påkallat att särskilt framhålla, att förslaget till ny självstyrelselag icke avser att ändra på själva grundlagsskyddet för de medborgerliga rättigheterna, yttrande-, församlings- och
föreningsfriheten. Enligt 10 § 2 mom. regeringsformen utfärdas stadgandena
om dessa rättigheters utövning genom lag. Kommittens förslag avser således icke att ändra på de medborgerliga rättigheterna vare sig till innebörd eller omfattning utan tar endast fasta på detaljregleringen såsom till exempel
förandet av föreningsregister och dylikt. Detta förslag kan dock
visa sig vara en känslig punkt i landskapets förhållande till riket. Lagutskottet, som i princip omfattat kommittens förslag, anser för sin del
inte att lagstiftningskompetensen angående utövandet av nämnda rättigheter är oundgänglig för självstyrelsen.
och folkbokföring
Med hänsyn till förslagen under avsnitt 3.3.17 angaende statistik I
är
det skäl att särskilt framhålla det.grundlagsskydd regeringsformen ger medborgarens personliga frihet och hemfrid. Med en allt snabbare utveckling av
främst datateknik blir den personliga integriteten och intimitetsskyddet
allt svårare att värna om. Även i detta avseende innebär emellertid förslaget icke någon inskränkning i själva grundlagsskyddet för medborgarens rättigheter. Lagstiftningstekniskt torde dock en hänvisning till de
i regeringsformen garanterade grundrättigheterna vara på sin platsJenär
självstyrelselagen, såsom i grundlagsstiftningsordning tillkommen lag,
principiellt innebär en avvikelse från regeringsformen.
0

Undantagslagstiftning och ekonomiskpolitisk lagstiftning (3.3.3).
Lagutskottet har omfattat revisionskommittens förslag med den precisering som framgår av landskapsstyrelsens meddelande. I detta sannnanhang
bör dock uppmärksannnas en fråga av viss allmän betydelse, det vill säga
hur rikslagar träder i kraft på Åland. I dagens läge träder de lagarna
automatiskt i kraft på Åland samtidigt som de träder i kraft i
riket, vilket i och för sig är naturligt men vållar problem i synnerhet i fråga om lagar av blandad natur, då ovisshet kan råda om, huruvida
ärendet hör till landstingets kompetensområde eller rikslagen som sådan
äger tillämpning. Ett sätt att komma ifrån denna ovisshet skulle vara att
landstinget genom ett särskilt beslut eller meddelande skulle konstatera
vilka rikslagar som gäller inom landskapet. Genom publicering, exempelvis

I,
I

I

-lli Ålands författningssamling, skulle ett dylikt beslut eller meddelande
konuna även allmänheten till kännedom. Inte heller en sådan lösning skulle
vara helt problemfri emedan kompetenskonflikter kunde uppstå men någon form
av officiell och offentlig gränsdragning skulle vara önskvärd.

I!

Ålands och Finlands flaggor (3.3.4)
Lagutskottet har omfattat den av konunitten anförda motiveringen såvitt
gäller behovet av att öka värdet av Ålands flagga som symbol men finner
samtidigt beträffande förslaget om Ålands flagga som handels- och sjöfartsflagga dels att de folkrättsliga konsekvenserna av förslaget noggrant
borde utredas och dels att den av förslaget berörda rederinäringens ställning i sanunanhanget borde utredas. Eventuellt kan det bli nödvändigt att
lösa frågan om Ålands flaggas ställning ·som,h_ande1s-, och sjöf,ar,tsflagga
helt separat från självstyrelserevisionen.
Grundsatsen om allmän läroplikt (3.3.5)
Lagutskottet har noterat att vissa utbildningsanstalter i landskapet i
praktiken är beroende av riket i fråga om elevunderlaget. Eftersom utbildningsfrågorna generellt skall konuna att höra till landstingets lagstiftningsbehörighet innebär detta självbestänunanderätt för landskapet·
beträffande kompetenskraven inom Åland men å andra sidan är det klart
att de inträdeskrav utbildningsanstalterna i riket ställer och statens
kompetenskrav över_puvudtaget är riksangelägenheter, som inte hör till
självstyrelsen. Med beaktande av den informativa betydelse 11 § 2 mom.
6 punkten självstyrelselagen ändock kan ha ävensom av dess betydelse
för vissa skolors elevrekryteringsmöjligheter, kan det vara befogat att
låta stadgandet till denna senare del kvarstå i självstyrelselagen.

Illojal konkurrens, bokföringsskyldighet, handelsregister m.m. (3.3.8)
Dessa angelägenheter hör systematiskt sett till näringsrätten och borde
alltså därför enligt revisionskonunitten också överföras till landstingets
behörighetsområde. Ett särskilt motiv för överförande av handelsregistret
och handelsregisterlagstiftningen ·kunde utgöra det faktum, att sådan
behörighet
ger bättre möjligheter än nuvarande system att utöva
kontroll över efterlevnaden av den åländska näringsrättsliga lagstiftningens specialvillkor. Den med handelsregistret intimt sanunanhängande
firmaregistreringen och den i samband härmed utövadekontrollen av firrnaskyddet kan dock ställa sig tunga att administrera och svåra att samordna
med motsvarande förvaltning i riket.
1
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Blandade lagstiftningsområden skall visserligen i princip helst lilldvikas
men lagutskottet har dock ansett att det otvivelaktigt finns många lagstiftnilgsområden som åtminstone ur synpunkten av nationaJitetsskyddets upprätthållande, lika gärna kunde från början och utan omgångar få vara gemensamma
inom hela landet.
Alkohollagstiftning (3.3.9)
Revisionskorrnnitten har föreslagit att alkohollagstiftningen fortsättningsvis
skulle förbehållas riket, dock sålunda att bestärrnnanderätten såvitt angår
utminutering och utskänkning av alkohol skulle överföras till landstinget.
Lagutskottet har diskuterat,huruvida det kan anses vara motiverat att sålunda göra alkohollagstiftningen till ett s.k. delat behörighetsområde men
i anseende till de många aspekter, som måste anläggas på alkohollagstiftningsproblematiken och framförallt på följdverkningarna av viss lagstiftningsåtgärd, har utskottet dock omfattat revisionskorrnnittens förslag. Till
det ekonomiska avsnittet hör en av utskottet förutsatt noggrann utredning
om, huruvida landskapets andel av alkoholbolagets vinstmedel beräknad enligt
skatterelationstalet, verkligen ger landskapet finansiella möjligheter att
möta och taga ansvar för alla de problem som följer av alkohollagstiftningen,
såväl den del som kvarblir under rikets behörighet som den del som skulle
överflyttas till landskapet.
I
I

Näringsrätt (3.3.11)
Revisionskorrnnitten har utförligt uppehållit sig vid detta avsnitt. Lagutskottet har intet att anmärka emot korrnnittens resonemang. Inom utskottet
har emellertid särskilt understrukits behovet av uttryckliga stadganden
i självstyrelselagen angående lantbruksnäringen och dess främjande. Det
borde uppenbarligen ankomma på landstinget ensamt
att lagstifta om de
olika åtgärder, som är avsedda att stöda eller eljest underlätta utövandet
av denna näring. Utskottet har härvid, förutom annat, antecknat rätten
att fördela lantbrukets regionala prisstöd direkt över landskapsbudgeten
(d:o revisionskorrnnitten i avsnittet 3.6.7) och rätten att direkt till
landskapet införskaffa nödiga komponenter för och här tillverka vissa fodermedel för lantbruket.
Statistik, folkbokföring (3.3.17)
Korrnnittens förslag, sett i samband med förslagen lillder avsnitten 4.3.3
och 4.6 innebär att statistik och folkbokföring fortfarande skulle regleras genom rikslag, som dock för landskapets del skulle kompletteras med
landskapslagar angående de tilläggsuppgifter, som landskapets folkbokföring och statistik medför. För att därvid undgå en onödig dubbel administration och rapportering skulle landskapets myndigheter kunna överta hela
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administrationen av folkbokföring och statistik, även till de delar
dessa reglerås genom rikslag. I fråga om själva insamlandet av uppgifter och deras registrering hänvisar lagutskottet,till vad ova:n
under avsnitt 3.3.2 anförts beträffande individens intimitetsskydd.
Statens ämbetsverk (3.3.19)
Lagutskottet har omfattat kommittens ståndpunkt, att stadgandet i sin
nuvarande form borde utgå ur självstyrelselagen. Däremot kunde det vara
skäl att komplettera självstyrelselagen med ett stadgande som skulle
trygga landskapets inflytande vid tillsättandet av även vissa andra
tjäRSter än landshövdingens. Såsom sådana befattningar, som kunde vara
av intresse för landskapet att inverka på kan nämnas, till exempel
chefen för sjöbevaknlilgsväsendet på Åland och lotsfördelningschefen.
Post, telegraf, telefon och radio (3.3.20)
Rätten till ett eget åländskt postväsende, rätten att besluta om koncessioner
för lokala telefonbolag samt om tillsynen över dem ävensom rätten att utöva ett avgörande inflytande över programverksarnheten i radio och TV samt
de program, som skall sändas eller återutsändas över Åland, det har förefallit lagutskottet som tre rätt väsentliga byggstenar i den nya självstyrelsebyggnaden. övrig verksamhet inom den här sektorn, innefattande också
den till postväsendet anslutna penningrörelsen, har förefallit vara områden,
som
längre fram i tiden, om så anses påkallat, kunde hänföras
till landskapets lagstiftnings- eller förvaltningsbehörighet. Det av kommitten förutsatta.stegvis skeende ~\Certagandet av vissa behörighetsområden
har här
förefallit utskottet vara en tilltalande lösning av
problematiken.
Detta förutsätter_ ett~ramstadgfilld_~ i sjä1vstyre1se1agen,
antingen ett allmänt sådant stadgande eller ett speciellt för varje område.
Inom
petta avsnitt, som alltså synes innehålla många specialtekniskt betonade
delar likaväl som delar med avsevärd internationell anknytning, kan till och med
finnas vissa delavsnitt, som över huvudtaget inte alls skulle vara aktuella
för en överföring till landskapets behörighetsområde. Här kunde också behöva utredas närmare, huruvida en överföring av lagstiftningsbehörigheten
nödvändigtvis behövde medföra att även förvaltningen skulle övertagas eller
vice versa om det
i något fall kunde tänkas vara mest
ändamålsenligt att vissa staten tillkommande förvaltningsbefogenheter i stöd
av riksla~ skulle omhänderhas av något landskapsorgan.
Internationella fördrag (3.3.22)
Med beaktande av vad ovan (3.3.3) har uttalats om ikraftträdandet på Åland
av rikslagar, kunde det vara skäl att överväga; huruvida inte
för helhetens skull, ett motsvarande förfarande vore påkallat även i fråga
om sådana internationella fördrag, som innefattar enbart
angelägenheter
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som är hänförda till rikets kompetensområden men som ändock avses att gälla
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inom hela landet. Här kan t.ex. korrnna ifråga avtal angående skatter utanför självstyrelsens kompetensområde eller avtal som påför landskapets polis
särskilda uppgifter med avseende å utländska medborgare.
Expropriation av egendom för allmänt behov (3.6.1)
Revisionskommitten har inte föreslagit principiella ändringar av nuvarande stadgande i 13 § 1 mom. 1 punkten. Under avsnittet "Äganderätten till statens
fasta egendom och byggnader" har emellertid korrnnitten föreslagit att staten
skulle tilldelas allenast nyttjanderätt till den fasta egendom och de byggnader, som nu befinner sig i dess ägo med rätt att nyttja egendomen så länge
den behövs för den egentliga statsförvaltningen. Äganderätten skulle däremot
tillfalla landskapet. Om landskapets egendom behövde tagas i anspråk för allmänna riksbehov och landskapet skulle motsätta sig statsverkets anspråk,
skulle ärendet hänskjutas till ålandsdelegationen för avgörande.
Hela den här problematiken är visserligen - med vissa speciella undantag
av föga praktiskt intresse för någondera parten, varken i samband med självstyrelselagsrevisionen eller därefter men lagutskottet har i alla fall något
uppehållit sig vid tankegångarna i dessa avsnitt. Om en gång all egendom
och alla byggnader, som statsverket på Åland nu förfogar över, med äganderätt skall tillhöra landskapet och endast med nyttjanderätt besittas av
staten, en konstruktion som utskottet tillåter sig betvivla att kommer att
vinna gehör, kan stadgandet om statsverkets rätt.fr<ilffideles till tvångsinlösen av fast egendom för allmänna riksbehov synas överflödigt. Det borde
i så fall följdriktigt vara landskapet, som för statsverkets räkning inlöser
enskild egendom, som därefter med nyttjanderätt överlämnas till staten. I
fall statsverket har behov av viss egendom borde då ansökan om åtgärder ingivas till landskapsstyrelsen. Om landskapsstyrelsen inte bifaller framställningen uppstår en egendomlig situation, som knappast ens ålandsdelegationen
kan lösa. Möjligen kunde statsverket i ett sådant fall tillerkännas rätt
att själv föranstalta om tvångsinlösen av nyttjanderätten till egendomen,
men vinsten för landskapet i en sådan situation är dunkel. Hela problematiken kring statsverkets egendom på Åland och rätten att genom tvångsinlösen
för allmänna riksbehov tillförsäkra statsverket ny äganderätt, borde tydligen ytterligare övervägas.
Ett annat möjligt alternativ i sammanhanget skulle vara att statsverkets rätt
till tvångsinlösen av fast egendom för allmänna riksbehov skulle ske i enlighet med landskapets expropriationslag och icke enligt rikslag. Statsverket
skulle enligt detta alternativ alltså tillkomma samma rättigheter som vilken
annan expropriant på Åland.
Principen om att egendom, som statsverket uppenbarligen inte längre
behöver för sin direkta förvaltning på Åland, skulle
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-15återlämnas antingen till de förutvarande ägarna eller överlämnas till
landskapets förfogande, omfattar utskottet självfallet. Hur problemen
skall lösas i fall statsverket inte skulle vara berett att avstå från
också diskuteras mellan berörda
viss egendom, bör i så fall
parter.
Undervisningsväsendet .m.m. (3~6. 2)
Ovan (3.3.5) har lagutskottet föreslagit att 11 § 2 mom. 6 punkten självstyrelselagen skulle få kvarstå till den del stadgandet gäller undervisningsanstal ternas dimissionsrätt till statens universitet samt den kunskap och
skicklighet som erfordras för vinnande av viss, av staten godkänd kompetens.
Detta stadgande bör i så fall anpassas härefter, liksom nuvarande 13 §
1 mom. 2 punkten. Eftersom dessa förbehåll på sätt och vis innebär inskränkningar i självstyrelsens uteslutande rätt att utfärda föreskrifter i fråga
om vissa läroinrättningar i landskapet, anser lagutskottet hänvisningen här
fortsättningsvis motiverad.
Arbetslagstiftning (3.6.5)
Lagutskottet har noterat, att revisionskommitten inte övervägt mera genomgripande justeringar i detta avsnitt. Utskottet har dock för sin del ur
flera synvinklar diskuterat problematiken kring kollektivavtalslagstiftningen meR/~huru i varje fall utskottets flertal sett fördelar i en egen
åländsk kollektivavtalslagstiftning också inom den privata sektorn, nödgats
erkänna att svårigheterna som framkommit, inte varit möjllga att övervinna,
åtminstone inte vid denna bearbetning av självstyrelselagsrevisionen. Alla
fackföreningar på Åland tillhör förbund i riket och riksomfattande kollekti\lavtal tillämpas också i landskapet. Egna avtal för åländska branscher
är möjliga att uppgöra men sådana avtal skall i så fall utgå från riksavtalen som bas. Vid arbetskonflikter kan Åland undantas men beslut härom
fattas i så fall av vederbörande huvudorganisation, eventuellt på framställning av medlemmar på Åland. Likaså har det ansetts att Åland kan undantas
från pågående arbetskonflikt, ifall ovannämnt särskilt avtal mellan de
åländska parterna kan uppnås. Längre än så här är det troligtvis inte heller
möjligt att komma utan mycket omfattande förberedelser. Möjligen kunde man
tänka sig ett ramstadgande i nya självstyrelselagen, som i framtiden skulle
möjliggöra landskapslagstiftning om kollektivavtal. Även om någon gång en
separat arbetsmarknad skulle skapas för Åland, torde det vara ändamålsenligt
att arbetsdomstolen och riksförlikningsmannabyrån såsom institutioner skulle
bibehålla sina funktioner även för Ålands del. Lagutskottet omfattar alltså
i dag revisionskommittens kortfattade noteringar i detta avsnitt.
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-16Jord- och skogsbruk (3.6.7)
I strafflagens 33 kapitel stadgas om straff för den som på orätt sätt
förfogar över annans mark. Vad som inte är förbjudet och straffbart, har
hittills uppfattats som tillåtet. Vad som dock i enskilda fall ingår i
den s.k. allemansrätten kan vara nog så problematiskt att avgöra. I riket
finnes en lag om friluftsliv, en lag som emellertid handlar allenast om
friluftsleder, campingområden och strövområden på statens marker. Revisionskommitten har föreslagit att lagstiftningen om allemansrätten uttryckligen
skulle omnämnas såsom tillhörande landstingets behörighetsområde. Landskapsstyrelsen har utvidgat behörigheten att omfatta rätt att reglera allemansrätten så att landskapets egna invånare erhåller vissa fördelar jämfört med
personer som inte är bosatta här.
Utskottet har omfattat ovannämnda synpunkter men fäst uppmärksamheten vid
att en utvidgad allemansrätt i många fall kan innebära inskränkningar i
jordägarens förfoganderätt och alltså - bortsett här från andra, med politiska värderingar laddade synpunkter - komma i konflikt med 6 § 1 mom.
regeringsformen. En för Åland annorlunda utformad lagstiftning om allemansrätten än i riket, kan därför innebära komplikationer även efter en ny
självstyrelselag. Området för grundlagstiftningen har ju inte inbegripits
i den särskilda utvidgning av landstingets kompetens som berörts i betänkandets avsnitt 3.2.4. Allemansrätten på Åland kan sålunda förmodas bli
utformad enligt ungefär en~handa principer som i riket eller enligt för jordägarna mindre besvärande linjer. Att skydda naturen, naturtillgångarna och
miljön överhuvudtaget mot nedslitning i stöd av allemansrätten, måste
däremot

självfallet alltid vara möjligt.

Näringsrätt (3.6.8)
Det är ingalunda utrett att sjöfartsnäringen skulle subventioneras med allmänna medel - som landskapsstyrelsen anfört - men om stödåtgärder medgives
denna eller andra näringsgrenar (i riket) i sådan omfattning att specialarrangemang måste anses nödvändiga, borde självstyrelsemyndigheterna givet~
vis ha lagfäst rätt att förmedla eller på annat lämpligt sätt överflytta
motsvarande stödåtgärder till det åländska näringslivet.
i

Fornminnesvård (3.6.9)
Ett övergångsstadgande synes erforderligt för att reglera hur och när
landskapet skall överta förvaltningen av de fasta fornlämningar som nu
förvaltas av rikets museiverk.
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-17Väghållning, motorfordon m.m. (3.6.16)
Den lokala sjötrafiken och härför avsedda komrnilllikationsleder tillhör i dag
självstyrelsens behörighetsområde. Allmänna farled~r inom landskapets vattengränser ävensom regleringen av trafiken längs dessa farleder tillhör däremot
inte Åla~ behörighetsområde. Enligt lagutskottets mening skulle det dock
vara synnerligen angeläget för självstyrelsemyndigheterna att tillförsäkras
avgörande inflytande över besluten att inrätta och trafikera
ett
även de allmänna farlederna. Med inskränkning av rikets allmänna behörighet inom den offentliga sjörätten borde självstyrelsens berättigade intressen
alltså i detta hänseende beaktas. Likaså borde i sammanhanget övervägas de
åländska myndigheternas intresse av och befogenheter i fråga om rätten att
reglera fartygstrafiken mellan landskapet och hamnar utanför landskapet.
Utskottet har härvid åsyftat inflytande över såväl de så~ kl.Ilade cabotagerättig-
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heterna som trafiken mellan allenast utlandet och Åland. I vilken utsträckning det emellertid överhuvudtaget kan vara möjligt att besluta om förbehåll
sjöfarten
för den i princip fria
bör särskilt utredas.
Landskapets initiativrätt i lagstiftningsärenden (3~10)
Hänvisningarna till 14 och 15 §§ i komrnittebetänkandet skall avse 15 och
16 §§.

! I
'.

·

1·

'

Folkbokföring, handelstegister m.m. (4.3~3).
Lagutskottet har behandlat även förvaltningen av dessa områden
med frågan om lagstiftningsbehörigheten (ovan 3.3.17).

i

samband

Kyrkliga förvaltningsuppgifter (4.6)
Lagutskottet har omfattat revisionskomrnittens synpilllkter i detta avsnitt.
Det skulle alltså i detta sammanhang vara aktuellt endast med ett allmänt
ramstadgande, som tillförsäkrar landstinget viss framtida behörighet. Förutom en närmare utredning av omfördelningen av vissa ansvarsområden mellan
de ecklesiastika och de profana beslutinstanserna, varom också i det här
sammanhanget varit fråga, har lagutskottet ansett att man borde eftersträva
att bringa stadgandena om de åländska församlingarnas språkliga status i
överensstämmelse med motsvarande stadganden i självstyrelselagen. Revisionskomrnitten har under avsnittet 9.2 berört också församlingarnas och prosteriets
ämbetsspråk på Åland.
Landskapets hushållning (6. )
Av det allmänna avsnittet ovan har framgått att lagutskottet egentligen
inte tagit närmare befattning med avsnitten 6.8.1-4 eller med de principer
och förslag som härledes härav. Lagutskottet har fått en överblick av slutrapporten från Etapp I av tilläggsutredningar för självstyrelserevisionen,
Ålands andel av indirekta skatter och avgifter av skattenatur och likaså
har utskottet förstått att den ekonomiska utredningen fortsätter och att
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man omkring årsskiftet kan emotse slutrapporteTila. Redan nu synes det
emellertid vara berättigat att förena sig om den här första delrapportens
slutsats nämligen: "Ålands andel av statens inkomster av skatter och avgifter av skattenatur är av den storleken att ytterligare utredningar om
olika alteTilativ för en finansiell nyordning är motiverad."
Ifall en fullständig frigörelse av Ålands ekonomi från landets i övrigt
ekonomi kommer att eftersträvas och småningom förverkligas, har detta
lagutskott fäst uppmärksamheten vid behovet av dels väl avvägda regler
för övergångsperioden och av dels sådana framtida möjligheter till anslag
för särskilda ändamål och bidrag under exceptionella förhållanden, som
berörs under avsnittet 6.9. Åtminstone under en tillräckligt lång övergångsperiod skulle utskottet för övrigt anse det vara nödvändigt med
stadganden motsvarande ungefär nuvarande 29 § 2 mom. 3 punkten i självstyrelselagen.
Civiltjänstgöring och befrielse från väTilplikt (7.1)
Lagutskottet har till alla delar omfattat de av kommitten framförda förslagen
och motiveringarna.
Ämbetsspråket i landskapet (9.2)
Ett stadgande om finskspråkigs rätt att i egen sak använda sitt språk torde
vara önskvärt i informativt syfte och troligtvis påkallat med tanke på
genomförbarheten av denna rikslag.
Kommitten har icke alls nämnt 38 § men uttalandet om att i allmän språklag
ingående stadganden rörande enspråkigt svenskt förvaltningsområde skall
tillämpas i fråga om statens myndigheter torde motsvara 38 paragrafens
bestämmelser. För~ydlighetens skull borde det klart framgå att språkbebestämmelsen även gäller riksmyndighets skriftväxling med statens myndigheter i landskapet.
Språkkunskapsfordringar för statsanställda (9.3)
Den av kommitten föreslagna bestämmelsen torde kunna förtydligas så, att
den av landskapsstyrelsen tillsatta nämnden är ett subsidiärt sätt att
dokumentera
språkunskap vid sidan av de i riket gällande bestämmelseTila
om modersmål och dokumentering av språkkunskap.
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Utverkande av internationella garantier för självstyrelsen (11.2)
Revisionskommitten har ansett det sakenligt att man vid självstyrelse-
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-19lagens revision skulle gå in för tillskapande av internationella garantier

för tillämpningen av de viktigaste stadgandena i lagen. Lagutskottet vill
naturligtvis inte motsäga grundprincipen såsom sådan om det fullkomligt
berättigade i önskemålet om internationella garantier för en ny självstyrelselag för Åland men utverkandet av sådana garantier kan för vissa dock
komma att förorsaka många problem. Det är inte känt varken på vilket sätt
eller hos vilket organ dessa internationella garantier möjligen kunde försöka utverkas.$'bet erkännande av Ålands särställning som uppnåtts genom
landskapets delaktighet i den nordiska gemenskapen inom Nordiska rådets
ram har också enligt utskottets uppfattning i någon mån dämpat behovet av
direkta garantier av något internationellt organ för vissa stadganden i
självstyrelselagen. Självfallet utgör inte Ålands representation i Nordiska rådet någon garanti för självstyrelsens bevarande men å andra sidan
kan det också vara van~ligt att i en krissituation, med anspråk på förståelse, åberopa internationella avtal och garantier. Mot bakgrunden
av rådande ovisshet och osäkerhet har lagutskottet alltså avhållit sig
från att föra fram en uttrycklig rekommendation till stöd för kommittens
uttalande under detta avsnitt. Den här frågan behöver uppenbarligen ytterligare övervägas och utredas. Landstinget har dock tidigare uppmanat
landskapsstyrelsen, att då möjlighet därtill förefinnes, inkomma till
landstinget med förslag till hänvändelse till Finlands regering om utverkande av betryggande internationella garantier för tillämpningen av
självstyrelselagen respektive uppmanat landskapsstyrelsen att undersöka
möjligheteTila att återställa de iDternationella garantierna för Ålands
självstyrelse och vid lämplig tidpunkt inkomma med förslag till framställning till rikets myndigheter i detta syfte. Lagutskottet fäster landstingets uppmärksamhet vid dessa tvenne beslut, som inte blivit återkallade.
Uppenbarligen bör vid behandlingen av föreliggande revisionsprogram åtminstone klarläggande uttalanden göras om inställningen i dag till problematiken kring de internationella garantierna för Ålands självstyrelse.
Lagutskottet har dryftat alteTilativa handlingsprogram för det fortsatta revisionsarbetet och därvid funnit att avgivandet av en
lagmotion till riksdagen visserligen klart skulle definiera de
åländska utgångspunkteTila för en revision av självstyrelselagen men
skulle samtidigt innebära, att åländska synpunkter icke i någon större
utsträckning skulle komma till tals under lagens slutliga utformning i
riksdagen. Synpunkter kunde visserligen framföras av sakkunniga, som
hÖrs i riksdagen, men någon egentlig dialog skulle aldrig uppstå. Dessutom är utarbetandet av en lagmotion en ytterst arbetsdryg uppgift.
Lagutskottet har därför funnit att det av landskapsstyrelsen föreslagna
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-20tillvägagångssätte~att en så kallad blandad kommitte skulle tillsättas,

bättre tjänar sitt syfte i detta skede. Denna kommitte skulle få till uppgift att utarbeta ett förslag till ny självstyrelselag, som sedan relativt
snabbt kunde behandlas och godkännas av landstinget respektive riksdagen.
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Grunden för arbetet i en blandad kommitte skulle självfallet utgöras
av kommittebetänkandet, de av landskapsstyrelsen beslutade kompletteringarna och det material, som samlats under ärendets behandling i
landstinget. Såväl landstinget som en kommitte skulle uppenbarJigen vara
betjäntaav att dessutom ha tillgång till en lagtext, eller
åtminstone ett utkast till lagtext för den nya självstyrelselagen, sådan
som den skulle te sig i dag.
Utskottet är på det klara med att skrivandet av ett sådant
lagförslag är en krävande uppgift, som skulle fresta lagberedningens redan hårt ansträngda personella resurser ytterligare. Landskapsstyrelsen
bör därför noggrant överväga,huruvida resurser finns för en sådan insats
från lagberedningens sida. Skulle landskapsstyrelsen uppdraga åt lagberedningen att sammanfatta ett lagförslag, förutsätter lagutskottet även
att över detta lagförslag inhämtas landstingets utlåtande.
Landstinget har r~rnitterat nu föreliggande landskapsstyrelseIErneddelanden till lagutskottet i stöd av 51 § 2 rnorn. landstingsordningen för
landskapet Åland (11/72). Enligt lagrummet skall även stora utskottets
utlåtande inhämtas om meddelandet gäller förestående lagframställning,
i vilket fall ärendet skall undergå två behandlingar i landstinget medan
endast en behandling erfordras i övriga fall. Ehuru landskapsstyrelsens
meddelanden visserligen gäller planerad framtida lagstiftning och ärendet självfallet måste anses "vara av synnerlig vikt" förutsätter landstingsordningen dock i förevarande fall icke två behandlingar i landstinget
emedan den framtida lagstiftningsåtgärd, varom nu är fråga, icke är en
planerad framställning till landstinget. Eftersom revisionen av självstyrelselagen dessutom ånyo blir föremål för landstingets behandling sedan
den pågående utredningen av landskapets framtida ekonomiska systern slutförts och ett utkast till självstyrelselag eventuellt utarbetats, anser
lagutskottet att en behandling i landstinget räcker till icbtta skede.
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Med hänvisning till det anförda får lagutskottet vördsamt föreslå
att Landstinget måtte bringa detta betänkande
till landskapsstyrelsens kännedom.
Mariehamn den 8 oktober 1979.
På lagutskottet . vä~:
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ordförande
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Do~

Patrick
sekreterare.

Närvarande i utskottet: ordföranden Lindfors, viceordföranden Andersson samt
ledamöterna Bengtz,
Roald Karlsson och Erik Sundberg och suppleanterna Dahlen (delvis) och Sanders (delvis).
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Till Ålands landskapsstyrelse
Lagutskottet
Ombedd av lagutskottets ordförande att yttra mig
om,Betänkande avgivet av 1972 års kommitte för
revision av självstyrelselagen (Åländsk utredningsserie 1978:9) ber jag att få anföra följande synpunkter.

I

~I '
I,

1. Reform av självstyrelselagen - konstitutionella
synpunkter
Föreliggande förslag betr. revision av självstyrelselagen för Åland 28.12.1951 har uppgjorts av en kommitte
tillsatt av Ålands landskapsstyrelse. Detta förslag
bör sålunda betraktas som en åländsk uppfattning om
i vilken riktning självstyrelselagen borde utvecklas.
Självklart är att självstyrelselagen såsom en rikslag
och därtill av grundlagsnatur måste beredas av ett
riksorgan - närmast en kommitte tillsatt av statsrådet.
Det är likväl fullt på sin plats att initiativet till
en lagreform kommer från Ålands landskapsstyrelse.
Sålunda ingår i förarbetena till gällande självstyrelselag även ett förslag utarbetat av ålänningar (av år 1941).
Föreliggande förslags bakgrund och syftemål förklarar
även varför någon lagtext icke däri intagits. Utredningen
framstår såsom mer en rekommendation än ett konkret förslag.
Denna form försvårar emellertid en bedömning av förslaget,
som hade framstått tydligare om ett i paragrafer avfattat
konkret förslag till ny självstyrelselag varit föremål för
dryftning. Jag tillåter mig därför att rekommendera att
förslaget får formen av en lagtext innan det skickas
vidare till vederbörande riksinstanser. Såsom mera konkret
får förslaget då också samtidigt större tyngd.
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2. Folkrättsliga synpunkter
Mitt rättsvetenskapliga skriftställarskap rörande
Ålandsöarna har huvudsakligen befattat sig med
folkrättsliga aspekter. Jag tillåter mig därför att
mer ingående stanna vid detta problem.
Enligt den uppfattning jag gjort mig till tolk för
(vilken dock motsagts av vissa experter) är Finland
fortfarande i förhållande till Sverige bundet av
den s.k. Ålands-överenskommelsen av den 27 juni 1921.
Denna fortsatta bundenhet kan likväl hävdas endast
under förutsättning att överenskommelsens text (till
tillämpliga delar) bibehålles i kraft. En annan förutsättning är att Sverige (såsom skedde under förberedandet
8.V 1951 års självstyrelselag) Visar ett aktivt intresse
för att Finland iakttar sina förpliktelser i stöd av
överenskommelsen och således icke tillåter att saken
betraktas endast såsom en finländsk inomstatlig
angelägenhet.
Sveriges agerande i den nu aktuella situationen kan
givetvis ej påverkas av det åländska initiativet.
Huruvida Sverige ser sig förmlåtet att ingripa i
sakens behandling kan och bör Ålands landskapsstyrelse således icke befatta sig med.
Lägger man från åländskt håll vikt vid att Ålands
nationalitetsskyddsgarantier också i fortsättningen
behåller en internationell anknytning, bör man
å andra sidan undvika att föreslå reformer som
sk'Ulle medföra avvikelser mellan Ålandsöverenskommelsens och självstyrelselagens innehåll. Ty om
detta sker (således med åländskt samtycke, varvid
ett ingripande från svenskt håll sannolikt ej är att
vänta) kan med goda skäl hävdas att parterna i överenskommelsen betraktar denna såsom ej mera gällande och
bindande, varefter dess giltighet svårligen mera kan
hävdas.
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De tillägg och ändringar som gjordes i självstyrelselagen den 3.1.1975 och-som innebar
att formerna för garanti.en att den åländska
jorden stannar i åländska händer förändrades
sålunda att det i Ålandsöverenskommelsen förutsatta inlösningsförfarandet ersattes med ett
på förhand verkande tillståndsförfarande innebar
en första väsentlig avvikelse från Ålandsöverenskommelsen. (Den omständigheten att 1951 års lag
i motsats till Ålandsöverenskommelsen - och
garantilagen - saknade bestämmelser om klagorätten
till Nationernas förbunds råd, kan icke uppfattas
som ett brott mot Ålandsöverenskommelsen, enär
Nationernas Förbund år 1951 ej mera existerade
och en sådan hänvisning vid denna tidpunkt således
hade varit verkningslös).
Jag ville dock icke på gr:u_nd av 1975 års reform
gå så långt att jag skulle anse denna såsom
innebärande slutet på giltigheten av det folkrättsliga sambandet mellan självstyrelselagen
och Ålandsöverenskommelsen. Såsom jag i min
uppsats publicerad i Zeitschrift filr ausländisches
öffentliches Recht und Völkerrecht (Band 37, Nr 3-4)
framhållit, innebar 1975 års reform en uppenbar
förstärkning av ovannämnda garanti, enär det nu
blivit svårare att kringgå begränsningarna
i fråga om rätten att överlåta åländsk jord till
icke-ålänningar. En förstärkning av nämnda garanti,
ehuru formellt skeende annorledes än i den ordning
Ålandsöverenskommelsen förutsätter, bör således ej
kunna tolkas såsom innebärande ett brott mot
överenskommelsen.
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Det är sålunda uppenbart att rättsläget i fråga om
garantierna för Ålandsöarnas nationalitetsskydd
ej kan fastlåsas för eviga tider av Ålandsöverenskommelsen 27.6.1921. En utveckling måste kunna ske
som beaktar förändrade förhållanden och behov, utan
att Finlands folkrättsliga förpliktelser för den

'I

4

skull kan anses ha upphört att,gälla.
Av politiska skäl är det orealistiskt att vänta
sig att Ålandsöverenskomrnelsen någonsin formellt
skulle upphävas av Finland och Sverige, ej heller
att en formell ändring av dess artiklar skulle
äga rum. Däremot kan man tänka sig en "informell"
rättsutveckling innebärande att nationalitetsskyddsgarantierna ingående i Ålandsöverenskommelsen i någon mån ändras efterhand som nya
förhållanden och behov det kräver, genom ändringar
i självstyrelselagen för Åland eller genom ändrad
praxis och att Sverige, genom att icke reagera
inför dessa förändringar uppfattas konkludent ha
samtyckt därtill.
Det är emellertid å andra sidan uppenbart att
ju mera självstyrelselagen och praxis fjärmar
sig från Ålandsöverenskommelsens text, desto
svårare blir det att hävda nationalitetsskyddsgarantiernas folkrättsliga förankring. Därför
är det skäl att i detta avseende handla med
största varsamhet, om man vill bibehålla denna
förankring.
II

Det aktuella förslaget innehåller flera avvikelser
från Ålandsöverenskommelsen. Enligt min uppfattning
vore det skäl att härvid handla betydligt försiktigare,
enär följden annars kan bli den ovan antydda.

3. Är det skäl att förstärka den åländska
autonomien och självstyrelsen?
Den bästa garantien för nationalitetsskydd är
utan tvivel att nationalitetens bosättningsområde
avskiljes till en självständig stat eller förenas
med sitt "moderland". Den nästbästa garantien
är autonomi och vidsträckt självstyrelse för
detta område. Ett exempel på detta är storfurstendömet Finland som under åren 1809-1917 tack vare
sin autonomi väl kunde bevara sin nationella
finsk-svenska karaktär. Ålandsöarnas autonomi
och självstyrelse, sedan början av 1920-talet,
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har helt säkert betydligt bättre bevarat öarnas
svenska karaktär än om öarna, i l~khet med
det övriga Svensk-Finland, saknat autonomi och
provinsiell självstyrelse.
I princip bör man därför ställa sig positivt
till strävandena att förstärka och utbygga den
åländska autonomien och självstyrelsen, om man
(vilket bör betraktas som självklart) önskar
bevara Ålandsöarnas nationella karaktär.
Autonomi och självstyrelse betyder emellertid
icke endast att lagstiftning och beslut av
principiell innebörd sker genom demokratiskt
valda organs medverkan. Lagförslagen och besluten
måste beredas och verkställas. Detta arbete är
svårt och tidskrävande, särskilt vad beträffar
lagstiftningen. Det:kräver betydande ekonomiska
och personella resurser.
Det kan därför vara vanskligt att anförtro
en långt gående autonomi och självstyrelse åt
en mycket liten befolkningsgrupp. Följden härav
kan nämligen lätt bli en "skenautonomi". Antingen
är (i detta fall landskaps)lagarna blott kopior
av rikslagarna. Eller är tjänstemännen som bereder
lagarna och verkställer dem inflyttade personer,
på grund av att ett tillräckligt befolkningsunderlag
saknas för en fullständig "egen" tjänstemannakår.
Ytterligare tillkommer kanske behovet av subventioner
utifrån för att autonomien skall kunna fungera, då
de egna medlen ej förslår härför.
Därför är det skäl, om en reell autonomi skall
kunna upprätthållas, att hålla den inom rimliga
gränser om det ekonomiska och personella underlaget,
såsom i fråga om landskapet Åland, är starkt
begränsat. Tyngdpunkten bör läggas på de områden
som är av särskild betydelse för nationalitets-
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skyddet, nämligen undervisningen och kulturlivet.
På dessa områden är det orsak att sträva till en
så fullständig autonomi som möjligt (givetvis med
beaktande av att utbildningen ej bör ensidigt
inriktas på att betjäna det åländska samhället,
ehuru denna synpunkt skall stå i förgrunden.

4. Detaljgranskning
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En totalrevision av självstyrelselagen 1951 kan
väl försvaras med de skäl som anförs på s.10ff.
Det synes också angeläget att reformera kyrkolagen
så att åländska önskemål inom ramen för denna bättre
kan tillgodoses. Man kunde eventuellt överväga
en ändring av RF sålunda att en särskild kyrkolag
stiftades för landskapet Åland eller, alternativt,
ett särskilt kapitel i rikets kyrkolag stiftades
innebärande specialregler för Åland t.ex. i fråga
om medverkan i kyrkomötet. Ålandsöarnas bibehållande
inom Borgå stift synes önskvärt, då Ålands avskiljande till ett eget stift ej, på grund av
den ringa befolkningen, kan anses vara ändamålsenligt •

I
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. B. 2.1. Omformuleringen av 1§ 1 st kan anbefallas.
Självstyrelsens nationalitetsbevarande motivering
kan sålunda gärna lagfästas. 2.2-3. Ändringarna synes
väl motiverade. Detsamma gäller 2.4 som kan leda till
en förstärkning av den åländska ekonomien.
C. Självstyrelseorganen.
Jag ställer mig helt negativt till en ändring av
benämningen "landsting". Denna benämning har gam.mal hävd
och finns redan nämnd i Ålandsöverenskommelsen ("le
Landsting"). Namnet försvarar väl fortfarande sin plats.
Skälen för en ändring av 2§ 2 st är ej övertygande.
IJantrådet kan gärna nämnas i självstyrelselagen såsom
den främsta representanten för den åländska självstyrelsen.
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D. Åländsk hembygdsrätt.
Ändringsförslaget torde korrigeras till "under
de senaste fem åren har sitt egentliga bo och hemvist
i landskapet", då detta ju avses. En motsvarande
korrigering föreslås betr. 7 st. I övrigt synes
ändringsförslagen sakenliga.
E. Nordisk kommunal rösträtt.
En grundläggande självstyrelsegaranti är att
den kommunala rösträtten är bunden vid hembygdsrätten.
Ålandsöverenskommelsens 4 art. bygger uttryckligen
på förutsättningen finländskt medborgarskap jämte
fem års bosättning för kommunal rösträtt. Därför
lämpar sig
. nordisk kommunal rösträtt icke betr.
, Ålands-öarna, enär en viktig garanti för självbestämmande därmed slopades.
Jag ställer mig därför helt negativt till den
föreslagna lagändringen, som kunde ha ödesdigra
konsekvenser för hävdandet av den fortsatta
giltigheten av Ålandsöverenskommelsen också om
den (åtminstone på kort sikt) ej behövde reellt
innebära en större förändring av sammansättningen
av den kommunala väljarkåren i landskapet Åland.
F. Rätt att idka näring i landskapet
Ändringsförslaget är väl motiverat
G. Rätt att äga och besitta fast egendom
Det synes knappast nödigt att förenkla proceduren
i fråga om utlänningars möjlighet att förvärva fast
egendom, med beaktande av åländska intressen att
bibehålla jorden i ålän~ händer. Därför kan jag
ej omfatta ändringsförslaget till denna del.
H. Landshövdingen
Ålandsöverenskommelsen talar om "Le gouverneur des
Iles d'Aland". Jag finner inget skäl att ändra
på beteckningen "landshövding", som dock klingar
bättre än "guvernör". I fråga om utnämningsförfarandet
bör ordalydelsen i Ålandsöverenskommelsen art. 5
obetingat följas även i fortsättningen, med ovan
anförda risker att den folkrättsliga förankringen
annars rubbas. Jag motsätter mig sålunda bestämt
L
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I. Lagstiftningen
Jag ser inga skäl att slopa 7§:s bestämmelser
om sättet för val av landstingets medlemmar.
Det är tvärtom det enda rätta att den demokratiska
va,:.,.lprincipen finns lagfäst i den åländska "grundlagen". Det är en alldeles för viktig sak att blott
regleras i landskapslag. Demokrati är ingen självklarhet, ens i nordiska sammanhang. Garantien för
ett demokratiskt samhällsskick får därför ej saknas
i självstyrelselagen.
Jag finner ej heller skäl att slopa 8§. Dessa
stadganden hör hemma just i självstyrelselagen
och kan ej betraktas såsom någon "inre åländsk
angelägenhet".

'i

J. Lagstiftningskompetensen
Såsom jag tidigare anfört ställer jag mig något
skeptisk till en väsentlig utvidning av lagstiftningskompetensen. Det principiella utgångsläget är
onekligen riktigt framställt av de kommitterade.
Likaså kan det vara riktigt att bibehålla
den allmänna kompetensfördelningsprincipen i
en kommande självstyrelselag, ehuru det kanske
ur praktisk synpunkt hade varit bättre om någondera
haft primär lagstiftningskompetens, då tolkningssvårigheter uppstår. Jag vill likväl ej föreslå
någon ändring härvidlag, då det nuvarande systemet
synes ha löpt rätt väl i praktiken. Beträffande
avsnitten om delade lagstiftningsområden och
landskapslagar av blandad natur har jag ingenting
att anmärka. Möjligen ställer jag mig frågande till
förslaget att vid antagande av landskapslag även
i angelägenheter av rikslagstiftningsnatur kunde
lagstiftas. Rikets kontroll av landskapslagstiftningen
är kanske dock tillräcklig för att förhindra bristande
komformitet härvidlag.
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K. Grundlagsfrågor
Jag ställer mig något skeptiskt till förslaget
om att utövandet av yttrande-, församlings- och
föreningsfriheten. skulle överföras till landskapets
lagstiftningsbehörighet. Tvärtom finner jag att
detta område naturligast tillhör rikslagstiftningen,
liksom värnandet av de medborgerliga fri- och
rättigheterna över huvud. Upprätthållandet av allmän
ordning och säkerhet är en helt annan sak, polisförvaltning. I övrigt har jag ingenting att
anmä:Ja. beträffande 3.3.1-3.3.3.
1. Flaggfrågor
Förslaget att Ålands flagga kunde utgöra sjöfartsoch handelsflagga för fartyg som inregistrerats i
landskapet kan jag ej omfatta. Flaggfloran är redan
nu tillräckligt komplicerad; autonoma delstaters
flaggor godkäns ej heller i andra stater såsom
sjöfarts- och ha...~delsflaggor.
M. Läroplikt
Undervisningsväsendet kan gärna tilldelas landskapet
Åland utan bibehållande av tidigare gällande förbehåll.
Beträffande kompetenskraven skadar det emellertid icke
att bibehålla ett stadgan.de, enär detta snarast är
till fördel för de ålänningar som söker anställning
utom landskapet.
N. Kommunal rösträtt
Ifrågavarande stadgan.de (11§ 2 st 7 p) kan gärna
kvarstå - jfr RF 51§ 2 st - och bör således ej
utelämnas från en kommande självstyrelselag.

o. 3.3.7-3.3.9
Inga kommentarer
P. Socialvård, lösdrivare,alkoholister, hälso- och
s,jukvård
Några skäl till särreglering utöver vad nuvarande
ordning redan förutsätter kan jag svårligen upptäcka.
Tvärtom borde utvecklingen gå mot uniformering, helst
på nordisk nivå. En viss rikskontroll kan därför försvaras på dessa områden.
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Q. Övriga punkter nämnda under 3.3.
Generellt ställer jag mig frågande till en
ökad kompetensöverföring i landskapets lagstiftningsrä tt. T.ex. lagstiftingen ang. kommunalindelning
även beträffande landskapet Åland synes mig väl
böra bibehållas (11§ 2 st 18p). På andra punkter
synes ändringsförslagen mer befogade, ehuru jag
vidhåller min rekommendation om försiktighet
härvidlag.
R. 3.4-3.5

Mig synes att 11§ 3 st fortfarande försvarar sin
plats. Avsnittet 3.5 vinner däremot mitt bifall.
S. Landstingets lagstiftnipgsbehörighet
Detta avsnitt skall ju kongruera med det föregående.
Lämpligare hade därför måhända varit att behandla
kompetensfrågorna parallelt i betänkandet, även
om de i självstyrelselagen är uppdelade på skilda
paragrafer. Jag nöjer mig i detta sammanhang med
endast ett fåtal påpekanden kompletterande dem jag
anfört i föregående avsnitt. Jag upprepar alltså
vad jag redan sagt om de olika lagstiftningsområdena.
Landskapets subventionering av åländska före,tag
(J.6.8.) synes vara en naturlig konsekvens av
motsvarande subventioneringsrätt för rikets regering.
Å andra sidan borde riket även kunna subventionera
åländska näringar; dubbel subventionering borde ej
ske. På detta området synes mig därför en samverkan
böra äga rum meila:!.riks- och landskapsmyndigheter. En
uteslutande kompetens för landskapet i denna fråga
synes mig ej ändamålsenlig.
Jag kan ej överblicka behovet av möjlighet för
landstinget att delegera sin lagstiftningsmakt, men
det synes mig såsom en rätt överflödig bestämmelse
med beaktande av de små förhållandena i Åland.
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T. Kompetenskontrollen
En förhandskontroll syn~s mig riktigare än en
efterhandskontroll. Det förefaller därför föga
ändamålsenligt att en landskapslag kunde träda
i kraft innan republikens presidents ståndpunktstagande till dess giltighet skett. För
landskapets auktoritet måste ett förfallande av
en redan publicerad landskapslag i efterhand sålunda
te sig mindre önskvärd. Därför anser jag den
nuvarande proceduren vara bättre, även om den
kan leda till vissa dröjsmål med lagarnas
ikraftträdande.
U. Förvaltningen
Jag ser ej giltiga skäl vilka motiverar att
särskilda för Åland gällande regler skulle
antas betr. förvaltningsförfarandet, allmänna
handlingars offentlighet m.m. till förvaltningsrättens allmänna del hörande frågor. Tvärtom
är det en uppenbar fördel för medborgarna om
sa..'Tl.1Ila regler härvidlag är gällande i riket och
på Åland och både för riks- och landskapsmyndighe ter.
V. Polisväsendet
En tudelning av polisförvaltningen enligt gällande
regler synes motiverad och stå i överensstämmelse
med allmänna principer i andra (federala) stater.
Landshövdingen borde således också i fortsättningen
kunna företräda rikets polisförvaltning.
W. Finansförvf'ltningen
Kommittens reformförslag innebärande primär
beskattningsrätt för landskapet skulle motivera
även egna landskapsskattemyndigheter. Jag har svårt
att överblicka de praktiska konsekvenserna av en
dylik reform, som uppenbarligen är en av huvudfrågorna
i betänkandet. Jag önskar därför icke fatta ställning
till denna fråga.
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X. Rättskipningen

I

I
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Jag anser att likformighet i fråga om domstolsorganisationen bör råda inom riket och finner
sålunda det icke motiverat att stadga om landskapets
rätt att inrätta egna underdomstolar för allmän
rättskipning och förvaltningsrättskipning. Processen
vid domstolarna bör även bibehållas enhetlig i
riket. Inga lokala intressen kan anses vara nog
starka för att bryta enhetligheten på detta område,
som ur medborgarnas synpunkt är av största värde.
En viktig uppgift borde därför vara att bringa i
kraft i landskapet Åland av de till den allmänna
förvaltningsrätten hörande författningarna (Finlands
Lag, avsnitt B).
Y. Värnplikt
Ålandsöarnas folkrättsligt tryggade neutralisering
förutsätter även att dess invånare är befriade
från värnplikt. Då någon ersättning i form av
civiltjänstgöring ej föreskrivits trots den långa
tid neutralitietsregleringen varit gällande, synes
det föga motiverat att mera ingå på denna fråga
som alltså bör kunna betraktas såsom förfallen.
Z. Undervisningsanstalter
Det är riktigt att stadgandet härom ej materiellt
ändras, med hänsyn till Ålandsöverenskommelsens
2 art.
Å. De offentliga tjänsterna och språkkunskapskraven
Synpunkterna i betänkandet synes väl motiverade.
Av politiska skäl vore det ej skäl att stryka
stadgandet om finskspråkig sakägares rätt.
Beträffande privaträttsligt anställda är det
felaktigt att förekriva tillämpning av samma språkkunskapsbestämmelser som för tjänstemän; en sådan
regel kan däremot av myndighet. såsom arbetsgivare
i praktiken tillämpas. Språkkunskap i statens tjänst
styrkes genom examen anställd av statens nämnd,
varför landskapsstyrelsen ej kan tilläggas behörighet
i detta avseende.
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Ä. Besvär och tjänsteåtal
Förslagen till komplettering av besvärsstadgandena synes väl motiverade. Det är
sålunda riktigt att endast rätt att besvära
sig i laglighetsfrågor över landskapsstyrelsens
beslut bör tillerkännas sakägare, då besvären går
till förvaltningsdomstol. Möjligen kunde man
tänka sig, för att sakägare skall vara jämställd
med övriga medborgare, att besvärsrätt i
lämplighetsfrågor gavs med landstinget som
besvärsinstans. HFD kunde sålunda tilläggas
behörighet att överföra s.k. ändamålsenlighetsbesvär i stället för till statsrådet, till
landstinget (jfr HFDL 5§) ..
Det är uppenbart att landshövdingens kontrollbefogenheter i fråga om laglighetsövervakningen
ej i praktiken funnits nödvändiga, varför de
såsom obsoleta väl kan uteslutas från självstyrelselagen.

ö.

Särskilda stadganden. Den internationella
garantien
Det synes knappast realistiskt att åstadkomma
att ett stadgande om den internationella garantien
för nationalitetsskyddet på Ålands-öarna intas i
en ny självstyrelselag. Ej heller är detta behövligt,
då en sådan garantis giltighet är beroende av andra
omständigheter (se ovan under 2).
5. Konklusioner
-
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Det är endast i egenskap av "privatforskare" som
undertecknad betraktat betänkande avgivet av 1972
års kommitte för revision av självstyrelselagen.
Jag har sålunda, obunden av lojalitetsförpliktelser,
försökt se på problemen så objektivt som möjligt.
Jag finner betänkandet som helhet intressant och
värdefullt. Det är resultatet av ett gott arbete,
besjälat av en strävan att föntärka den åländska
autonomien och självstyrelsen.
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självstyrelselagen kommer att innehålla även
rikets synpunkter på motsvarande frågor. En
nödvändig sammanjämkning måste äga rum för
att lagen, som ju förutsätter både rikets och
landskapets överensstämmande bifall, skall
kunna förverkligas.
Min förhoppning är att dessa mina synpunkter
kunde vinna gehör även hos landskapets
instanser.
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Jag vill slutligen betyga mitt varma personliga
intresse för åstadkommande av effektiva
garantier för nationalitetsskydd :t
på Ålandsöarna.

~ den 22 augusti 1979

~o~

Modeen
Professor vid Helsingfors universitet
juridiska fakulteten.
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