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SJALVSTYRELSEPOLITISKA NAMNDENS YTTRANDE nr 1 I 

1982-83 över landskapsstyrelsens vid landstings

året 1982-83 enligt 32 § landstingsordningen av

givnu redogörelse. 

Landskapsstyrelsen har till självstyrelsepolitiska nänmden lärnnat i 32 § 

landstingsordningen förutsatt redogörelse avseende perioden 1. 11 1981 - 31.10 

1982. 

Självstyrelsepolitiska nänmden har med anledning av redogörelsen hört lant

rådet Folke Woivalin, vicelantrådet Ragnar Erlandsson, kanslichefen Gunnar 

Jansson och utbildningschefen Börje Karlsson. 

Over redogörelsen har nänmden beslutat avge följande yttrande som samtidigt 

med redogörelsen överlärnnas till landstinget. 

Frimärksfrågan. 

I landskapsstyrelsens redogörelse återges det avtal angående utgivning av 

frimärken för landskapet Aland som träffades mellan landskapsstyrelsen och 

Post- och telestyrelsen den 9 juni 1982 samt ett till avtalet anslutet pro

tokoll. Av dessa handlingar framgår att de första frimärkena avsedda för 

Alan<l skulle om möjligt utges under hösten 1983. Vid förhandlingar som förts 

mellan avtalsparterna efter redogörelseperioden har framgått att man frun 

Post- och telestyrelsens sida inte anser det möjligt att vidhålla den tidi

gare överenskonma tidtabellen. Som orsak härtill har uppgetts såväl brist 

på m~del som den långa förberedelsetid utgivningen av nya frimärken kräver. 

Enligt de uppgifter nämnden erhållit skall de första åländska frimärkena nu 

kunna utges omkring den 1 mars 1984. Från landskapsstyrelsens sida strävar 

man härvid till att utgivningen skall omfatta fem olika motiv med 11 valörer. 

Yttcrl igarc ska1l ett spccialfrimfirke utges n;'\got senare. 

Nämnden vill för sin del understryka betydelsen av att ytterligare förseningar 

i utgivningsprograrnrnet inte skulle förekomma. Vidare anser nämnden det vara av 

största betydelse att de åländska frimärkena skulle finnas tillgängliga för 

försäljning ombord på de passagerarfartyg som trafikerar landskapet och är 

registrerade på Åland. 
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Nordisk språkkonvention. 

Självstyrelsepolitiska nämnden har i skrivelse av <len 10 november 1980 

till landskapsstyrelsen som sin åsikt framfört att konventionen 

om nordiska medborgares rätt att använda sitt eget språk i annat nordiskt 

lan<l kan anses iru1cbtira sil<lana avvjkclscr rriin sjiilvstyrc1scl;igc11 ;1tt den 

inte kan omfattas och att landskapet Aland därför uttryckligen borde undan

tas från konventionens tillämpning. Nämnden framhöll vidare att i den hän

delse konventionen avses bringas i kraft genom lag borde denna Jag underställas 

landstinget för godkännande. 

Som av landskapsstyrelsens redogörelse framgår har konventionen inte förelagts 

riksdagen i form av en s.k. transformeringslag eftersom den enligt regcrjngcns 

uppfattning inte innehåller bestämmelser som hör till området för lagstiftningen. 

Däremot har regeringen "till följd av konventionens stora betydelse" ändii an

hållit om riksdagens samtycke till konventionen enligt 69 § 2 mom. riksdags

ordningen. 

Landskapsstyrelsen konstaterar i redogörelsen att varken landstinget eller 

landskapsstyrelsen haft möjlighet att ta ställning till konventionen i anslut

ning till dess ikraftbringande i riket. Under hänvisning till vad självstyrelse

politiska nämnden tidigare anfört i ärendet i ovan berörda skrivelse till land

skapsstyrelsen, konstaterar nämnden att den delar landskaps-

styrelsens uppfattiiing om att konventionen inte kan anses vara gällande i land

skapet. 

Skyddsområden på finländskt territorium. 

I redogörelsen återger landskapsstyrelsen sin skrivelse av den 17 augusti 1982 till 

försvarsministeriet angående vissa militära skyddsområdens utsträckning på 

åländskt område. Skrivelsen har tillkommit efter samråd med självstyrelse

politiska nämnden. 

Nämnden noterar med tillfrcdsstilllclsc lan<lskapsstyrelscns iltgärdcr i iircndct 

och konstaterar att försvarsministeriet i beslut av den 15 febnwri 1983 

(FFS 182/83) ändrat sitt tidigare beslut om utlänningars och utländska far-

tygs rätt att färdas och uppehålla sig inom skyddsområden på finskt terri

torium. Ändringarna avser bl.a. Berghamns skyddsområde (bilaga 17 i beslutet)vars 

gränser i det angivna beslutet lindrats så ntt området icke liingrc utsträcker 

sig över åländskt område. 

Slutförvaring av reaktoravfall. 

Landskapsstyrelsen lämnar i redogörelsen en översikt över sina åtgärder med 
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unleJning av planerna att anlägga en station för slutförvaring av reaktor

avfall i Osthammar i Sverige. Av redogörelsen framgår att landskaps styrelsen 

i enlighet med principerna i 1976 års nordiska miljöskyddskonvention hos 

handels- och industriministeriet hemställt om att ministeriet horde frnmför;i 

landskapsstyrelsens pLipekamlcn till vederbörande myndigheter i Sverige el ler 

tillse att landskapsstyrelsen annars kan etablera nödvändiga kontakter med 

myn<ligheter i Sverige. 

Den av landskapsstyrelsen åberopade miljöskyddskonventionen mellan Finland, 

Danmark, Norge och Sverige behandlades i landstinget under vårsessionen 

1976. <·Landstinget gav dä sitt bifall till ikraftträdande på Åland av lagen 

om godkännande av vissa bestämmelser i miljöskyddskonventionen mellan nämnda 

länder. Särskilt intresse har i sammanhanget knutits till konventionens ;irtikcl 

4, enligt vilken varje stat skall utse en särskild bevakningsmyndighet med upp

gift att tillvarata allmänna miljöskyddsintressen i samband med störning fri\n 

miljöskadlig verksamhet i annan fördragsslutande stat. Sådan bevakningsmyndighet 

äger föra talan hos eller bli hörd av vederbörande domstol eller administra

tiva myndighet i annan fördragsslutande stat. Vid ärendets behandling i lands

tinget konstaterade lagutskottet att det enligt regeringens proposition inte 

skulle utsESnågon särskild bevakningsmyndighet i Finland eftersom miljöskydds

förvaltningen ankommer på olika myndigheter. Konventionens verkställighet skulle 

hänskjutas till dessa olika myndigheter beroende på ärendets beskaf

fenhet. Utskottet uttalade därför i sitt betänkande (13/1975-76) att man i 

vederbörande författning borde inta ett stadgande om att uppgifterna som be

va1mingsmyndighet i landskapet Åland handhas av landskapsstyrelsen. 

Statsrådet utfärdade den 23 december 1976 ett beslut om i miljöskydds-

konventionen mellan Finland, Danmark, Norge och Sverige avsedda bevaknings

myndigheter (FFS 1080/76), vari beslutats att inrikesministeriet i Finland 

utgör en s.k. allmän bevakningsmyndighet i konventionens avseende. Av beslutet 

framgår vidare att statsrådet utsett s.k. särskilda bevakningsmyndigheter, 

vilka handlägger miljövårdsärenden i enlighet med deras respektive verksam

hetsområde. Bland dessa särskilda bevakningsmyndigheter omnämns även Alands 

landskapsstyrelse samt kommunala myndigheter. Av beslutet framgår vidare 

(2 § 3 mom.) att orr1/irskild bevakningsmyndighet på eget initiativ vidtar i 

miljöskyddskonventionen avsedd åtgärd, skall den underrätta den allmänna be

vakningsmyndigheten därom. 

Nämnden konstaterar att lagstiftningen rörande atomenergi (såväl användningen 

därav som säkerhetsfrågorna) är att hänföra till rikets lagstiftningsbehöri~

het. Däremot tillkommer lagstiftningsbehörigheten landstinget i flertalet 
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miljöskyddsfrågor, såsom skyddet av vatten eller.räddningstjänstcn j samhand 

med miljöolyckor. Enligt nämndens uppfattning förelizger sålunda inga hinder 

för landskapsstyrelsen att i sistnämnda angelägenheter självständigt handla 

som i förenämnda statsrådsbeslut avsedd särskild bevakningsmynclighct. 

Studentexamensprovet i finska. 

Nämnden har erhållit information om att frågan om möjligheterna att välja 

B-prov i finska i studentexamen fortfarande är föremål för underhandlingar 

med riksmyndigheterna och att vissa framsteg i förhandlingarna nåtts efter 

det landskapsstyrelsens redogörelse ltum1ats till nämnden. Efter förnyade 

kontakter med undervisningsministeriet förefaller det som om val mellan 

prov på A- eller B-nivå skall kunna göras från och med studentskrivningarna 

våren 1986. I sammanhanget.kan. not9rns att Jet i finskspråkiga läroverk i 
ge undervisning pa 

riket varit möjligt att;B-nivå i svenska från och med är 1978 och att stu-

dentskrivningar på denna nivå har hållits från och med år 1982. 

Nämnden har upplysts om att elev som genomgått den längre lärokursen i finska 

CA-nivå) inte är berättiga(l att i studentexamen avlägga prov enligt B-nivån. 

Enligt studentexamensnämndens direktiv skall proven genomföras i enlighet med 

genomgången lärokurs. Det är dock möjligt att i försökssyfte lägga även annan 

kurs än den genomgångna till grund för examensprov. Under ärendets behandling 

har viclare framgått att elev som i årskurs 7 i grundskolan valt att genomgå 

kursen i finska på A-nivå inte därefter har möjlighet att övergå till B-nivå, 

även om svårighetsgraden med tanke på elevens förutsättningar uppenbarligen 

blivit för hög. 

Självstyrelsepolitiska nämnden har med tillfredsställelse noterat landskaps

styrelsens ansträngningar i frågan. För ärendets fortsatta handläggning vore 

det enligt nämndens uppfattning viktigt att ytterligare klarlägga möjligheterna 

för elev att byta lärokurs från A-nivå till B-nivi.l när detta av pedagogiska 

skäl befinnes absolut påkallat. Nämnden anser vidare att man även borde sträva 

till att beakta möjligheterna att i landskapets läroverk avlägga prov på B

nivå i finska i studentexamen även fastän eleven genomgått lärokurs på A-nivå. 
Under alla förhållanden bör språkförhållandena på Aland ligga till grund för 
utformningen av examensbestämmelserna. 
Fraktstödet till Aland. 

Nämnden har i sitt yttrande över redogörelsen för perioden 1.11 1980 - 31.10 

1981 ingående berört frågan om fraktstödet. Nämnden konstaterar att land

skapsstyrelsen för närvarande utvärderar frågan i dess helhet och att vissa 

diskussioner i ärendet förts mellan riksmyndigheterna och landskapsstyrelsen. 
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Nämnden utgår i detta sammanhang från att arbetet fortskrider i enlighet med 

de riktlinjer som tidigare uttalots i ärendet. 

Med hänvisning till det ovan anfördR föreslår självstyrelsepoljtisk~ nämnden 

att landstinget måtte bringa sj~1vstyrc1sc

po1 itisb niimndcns yttr<rndc ti11 1andsbpssty

relsens kännedom. 

l\1ariehamn den 22 mars 1982. 

På självstyrelsepolitiska nämndens vägnar: 

Olof Jansson 

Lars lngmar .Johansson 

sekreterare. 

Närvarande i nämnden: ordf. talman Olof Jansson, medlemmarna vtm K.-G. Fager

Holm (delvi~, ltIIDJ.-E.Lindfors och l\1attsson (delvis), ltl Sundback samt er

sättaren Alarik Häggblom (delvis). 


