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Elok. 5 päivänä 1948 asetettu komitea tarkastamaan Ahvenanmaan 

itsehallintolainsäädäntöä huomioon ottaen, että Ahvenanmaa oh eroittama, 

ton osa Suomea. 
Puheenjohtaja§ oikeusministeri Tauno Suontausta 
Jäsenet: hovioik. pres. A. von Hellens, prof. Otto Hj. Granfelt, maa

herra Herman Koroleff, kansanedustaja Arthur Larsson varat. Tor Bren

ning ja fil.maist. Hugo Jalkanen. 

Ugglas förslag år 1948 till kommitten (N;o 1974/18/48). 

Regeringens proposition till Riksdagen angående 

självstyrelselag för Åland. 

Vid tillämpning av landskapet Ålands autonomi i praxis har framgått, 

att lagen om självstyrelse för Åland, given den 6 maj 1920, lider av 

särskj_lda otydligheter. Såsorn en brist i .Å.landslagen bör särskilt anmär

kas, att kompetensfördelningen mellan riket och landskapet icke blivit 

utstakad med önskvärd skärpa och tydlighet samt att denna lag vid kompe

tensprövningen erbjudit åtskilligef.tolkningssvårigheter. Många behörig

hetsfrågor hava genom lagtillämpning blivit lösta, andra kvarstå oav

gjorda och nya sådana kunna yppa sig i den mån landskapet gör bruk av 

sin lagstiftningsrätt. 

Från åländsk sida har villigt erkänts, att själ vstyrelselagen till

fört landskapets befolkning betydande förmåner i fråga om lagstiftnings-, 

förvaltnings- och självbeskattningsrätt och att självstyrelseorganen i 

viss mån genom densamma förmått jämna vägen för utveckling och framåt

skridande inom landskapet. Men å andra sidan har av landskapets myndig

heter upprepade gånger framhållits önskemålet om en revision av själv

styrelselagstiftningen i syfte att avlägsna de otydligheter, som vidlåda 

densamma, samt skapa nödvändiga förutsättningar för ett friktionsfritt 

och fruktbärande lagstiftningsarbete till fromma för landskapet och dess 

befolkning samt därmed även för riket i dess helhet. Den omständigheten, 

att på grund av meningsskiljaktighet rörande s,jälvstyrelselagens rätta 

tolkning? särskilda lagar blivit av Ålands landsting antagna men icke 

fått träda i kraft, har utgjort ett irritationsmoment, som enligt vad 

från åländskt håll uttalats bibragt ålänningarna den uppfattning, att 

en frisinnad tolkning av lagen i många fall fått vika för en med auto

nomisystemets anda och syftemål oförenlig restriktiv tolkning. 

Detta ärende har tidigare varit föremål för beredning av en statskom

mitte, som avgav sitt betänkande den 20 februati 1939, samt av en kom-
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mitte, tillsatt av Ålands landskapsnämnd. Sistnämnda kommittes betänkan

de är dagtecknat den 24 oktober 1941. I anslutning till detta betänkan

de har Ålands landsting tj_ll regeringen insänt en den 26 f ebruarj. 1944 
dagtecknad, till riksdagen ställd motion i föreliggande ärende. 

Genom en av Ålands landsting till Finlands regering riktad framställ

ning, dagtecknad den 11 september 1945 har spörsmålet om revision av 

Ålands autonomilagstiftning ånyo blivit aktuellt och nya, av den ändra

de politiska situationen föranledda synpunkter framförts till stöd för 

kravet om stabilisering av landskapets statsrättsliga ställning samt 

tryggande av nationalitetsskyddet. Statsrådet har i svarsskrivelse till 

landstingets talman, uttalat, att de framställningar och förslag, som 

av landstinget göras, städse skulle med förståelse prövas av regeringen 

inom de gränser autonomilagstiftningen samt rikets enhet och suveräni

tetsprincipen det medgåve. 

De anmärkningar och önskningsmål, som från åländsk sida framhållits 

i fråga om självstyrelselagens brister, föranledde Regeringen att upp

taga detta ärende på sitt arbetsprogram. Den 8 november 1945 beslöt 

statsrådet tillsätta en särskild kommitte för uppgörande a v förslag 

till revision av lagstiftningen om Ålands självstyrelse. Nämnda kommit

te avgav sitt betänkande den 12 april 1946 och lades kommittens förslag 

till grund för Regeringens proposition N~o 100 till 1946 års Riksdag. 

Denna lagstiftningsfråga har sedermera varit föremål för behandling 

av Riksdagens grundlagsutskott. På anhållan av utskottet har ett här 

närslutet utlåtande beträffande regeringspropositionon avgivits av jus

titeråden Aleksis ~kholm och Y. J. Hakulinen, uti vilket utlåtande vis

sa anmärkningar dels av saklig, dels av lagteknisk art anförts mot pro
positionen N~o 100. Sedermera har lagberedningen på anmodan inkommit 

med yttrande och utredning i ärendet. Grundlagsutskottet har förberedel

sevis handlagt ärendet men icke hunnit slutbehandla detsamma, varför 

det till föregående riksdag avlåtna propostitionen fått förfalla. 

Vid sådant förhållande har Regeringen aktat nödigt ånyo upptaga· ,den

na grannlaga och svårlösta fråga till behandling på sitt arbetsprogram. 

Revisionen av självstyrelselagstiftningen i dess nuvarande sk8de har 

anförtrotts åt 011 ny, den 5 augusti 1948 tillsatt kommitt6 under ord

föranCTeskRp av justitieministern Tauno Suontausta. Till ledamöter i 

denna kommitte hava inkallats hovrättspresidenten, friherre Albert 

Alexander von Hellens, akademikanslern, professor Otto Hjalmar Granfelt, 

riksdagsmannen, friherre Ernst von Born, landshövdingen Herman Koroleff? 
Ålands landstings talman, filosofiemagistern Hugo Johansson och vice

talman bankdirektören, vicehäradshövdingen Tor Brenning samt riksdags--

mennen, bonden Arthur ·Larsson. Kommittens den avgivna 

betänkande · och förslag har lagts till gru..nd för Regeringens nu över-
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lämnade nya proposition. 
Vid propositionens utarbetande hava de utredningar och förslag, som 

vid det tidigare beredningsarbetet framlagts, granskats och behörig2n 

utnyttjats. De mot den förra propositionens gjorda påminnelserna hava 

föranlett särskilda rättelser i resp. lagtexter. 

Genom sin ovan berörda motion har Ålands landsting åsyftat att av

hjälpa påtagliga brister i autonomilagstiftningen samt att i så stor 

omfattning som möjligt utjämha här framträdande kompetenskonflikter ge

nom självstyrelselagens förtydligande och att utbygga självstyrelsen 

med tillbörlig hänsyn tagen till lagens rätta mening och grQnd och så, 

att densamma utan hinder av en alltför trång rättstolkning verkligen 

skulle motsvara vad vid autonomilagens utfärdande åsyftats. Dessa ön

skemål, uttalade redan såväl av de internationella organen under den 

mellanfolkliga behandlingen av frågan om Ålands-öarnas rättsliga ställ

ning som av finlands statsminister inför Riksdagen vid behandlingen av 

ärendet om införandot av självstyrelse för Åland, hava även av Regering

en godtagits såvitt angår utvecklingen av landskapsautonomin och förtyd

ligande av självstyrelselagens stadganden. Men å andra sidan har vid 

behandlingen av detta problem icke lämnats ur sikte, att jämväl rikets 

intressen och suveränitetsprinciper härvid böra beaktas. ~ågon ingripan

de omgestaltning av Ålands statsrättsliga ställning och det nuvarande 

självstyrelsesystemet har icke av Regeringen vidtagits utan hava autono

milagstiftningens grunder i allt väsentligt lämnats orubbade. För ernå

ende av större överskådlighet har i förslaget upptagit jämväl de lagrum, 

som vid revisionen lämnats oförändrade. Lagens ingress är avfattad i en

lighet härmed. Lagen av den 11 augusti 1922, innehållande särskilda 

stadganden rörande landskapet Ålands befolkning (den s.k. garantilagen) 

har för vinnande av enhetlighet i lagstiftningskomplexet i detta samman

hang till huvudsaklig del inkodifierats i den reviderade självstyrelse

lagen. 

I det följande lämnas en redogörelse för motiveringen av de ändrings

förslag, som här framläggas. I främsta rummet hava härvid uppmärksammats 

bestämmelserna om kompetensfördelningen mellan riket och landskapet i 

fråga om lagstiftning och förvaltning. Dessa stadganden återfinnas i 9 

och 17 §§ av den gällande självstyrelselagen. l!ltt annat viktigt ändrings

förslag hänför sig till stadgandena rörande den ekonomiska utjämningen 

(26 §), vilka stadganden i flere avseenden befunnits vara bristfälliga, 

ofullständiga och omöjliga att efter ordalagen tillämpa. Andra reform

krav, som av regeringen beaktats, äro införande av begreppet åländsk 

hembygdsrätt, regler angående användningen av Ålands landskapsflagga, 

ordnande av ålandsdelegationens förvaltningsrättsliga ställning och ar-
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betsuppgifter, förfarandet vid landskapslagars utfärdande och vid hand-· 

läggning av kompetenskonflikt er, språklagstiftni_ng, ålänningarnas 

tjänstföringsskyldighet i stället för värnplikt m.m. 

L A G 

om_?j äl '!._~joy_r<~_±P. .. ~ __ f.ö!:__AL~1l2~~, -. 

J.~.-2:~~~~ lag.-t~g_D_;i._.§lca _!~r.!.. 

Benämningen .l~nds~a,psnämnd för den centrala landskapsförval tningens 

verkställonde organ har i lagförslaget utbytts mot landskapsstyre"J_sen, 

vilket utt:;_.,yck redan vunnit burskap och bättre motsvarar detta organs 

förvaltningsrättsliga ställning och arbetsuppgifter. Termen ~-~~~1~~~ 
har i lagförslaget genomgående utbytts mot det i detta sammanhang ril:-

tigare uttryclrnt ~-· 

2. Lan~~~~ns __ ställ!l_ing såE)~m riksregeri~gens re~~-~n!~~?:!_J§. __ 
och S~§_L_ 

:'."°J&nd.shövdingens bef egenhet att sammankalla ur tima landstingsmöte 

finge enligt förslaget utövas på uppdrag av republikens president, å 

vilken det jämväl ankomme att upplösa landstinget och förordna nyval. 

Bestämmelse har upptagits om presidentens befogenh·3t att i vissa fall 

u·tse ställföreträdare för landshövdingen (6 § 3 mom. och 9 §). 

Uti vissa av 2jälvstyrelselagens stadganden, nämligen i 6 §, 7 § 

2 mom., 22 §. 32 § 2 mom. 9 34 och 25 §§, regleras landshövdingens ställ

ning såsom riksregeringens representant på Åland. Någon ändring härutin

nan torde icke vara av behovet påkallad. Inom sitt av självstyrelsela

gen begränsade verksamhetsområde har landshövdingen samma ställning som 

övriga landshövdingar överhuvud. Genom förordningen av den 12 februari 

1937 är länsstyrelsen allmän förvaltningsmyndighet i varje län under 

landshövdingens chefskap. Bl.a. ankommer handläggningen av de förvalt

ningsrättsliga besvärsmålen å den omoJ15aniserade länsstyrelsen. Nu om

förmälda förhållanden påkallar sådan ändring av gällande 4 § ( 2 raening-

en )~ 12 § 2 mom. och 20 §? att termen landshövdingen i texten ersatts 
med länsstyr0lsen, 

I fråga om sättet för utnämning av landshövding har i förslaget in-

förts garantilagens härom gällande stadganden med en nödigansedd komplc:t 

tGrj_ng? som avser det fall, att republikens president ans ett sig icke 

kunnn godkänn2 någon av d;_~ kandidater landstinget föreslagit 0 

Garantilagens stadgando att landshövdingen bör erbjuda förutsättning

ar för att "landskapet skall väl förval tas1• avse i främsta rummet lands-

hövdingens verksamhet som rikets förvaltningsorgan. Det har för den 

skull synts sakonligt att de citerade orden utbytas mot formuleringen: 
"förvaltningen inom landskapet skall väl handhavas". 
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Frågan om landshövdingens ställning till ålandsdelegationen beröres 

här nedan under 28 §. 

l.!_ Lan~skapet Ålands befolkning. RättsbegrepJ2.§~ländsk hembygQsrätt 

..l~s __ Ji_ 4 o c h 5 ~ § ) -~-
Enligt lagförslaget skulle den i 2 § av gällande självstyrelselag upp

tsgna definitionen pä landskapet Ålands befolkning såsom obehövlig utmöns-

-tras" 

Genom lag av den 1 september 1939 hava villkoren för lösningsrätt vid 

förs2.ljning av fastighet på Åland bragts i konformitet med den i 3 ~ ga

rantilagen stadgade förutsättningen för erhållande av kommunal rösträtt 

och rösträtt vid landstingsval, nämligen fem års bofasthet i vederbörande 

kommun. Denna lagändring avsåg att bereda ökad trygghet för jordens beva

rande i åländska händer. Härigenom har burskap v-unnits för införande i 

lagstiftningen av e:ri särskild lokal medborgerlig status för de landskapets 

inbyggare 1 vilka Gn längrG tid därstädes haft laga bo och hemvist. Vägan

de Eikäl före ligga att i lagstiftningen införa benänmingen åländsk hem

bygdsrätt. Villkoren härför vore mantalsskrivning och fem års bofasthet i 

någon av landskapets kommuner. Med detta rättsbegrepp skulle då förknip

pas ej blott rösträtten vid kommunala och landstingsval samt jordens be

varande i åländska händer utan även vissa nya rättsverkningar med syfte

mål att skänka ålandsbefolkningen full trygghet på .nationalitetsskyddets 

område. Särskilda av viss tids bofasthet på Åland beroende inskränkningar 

hava sålunda i landskapets intresse ansetts påkallade även såvitt angår 

den inflyttade befolkningens näringsutövning. 

Något laga hinder för medborgare i Finland att här fritt välja bonings

ort finnes icke och i fråga om mantalsskrivningen på Åland gälla samma 

regler som i riket. 

Såsom redan antyddes bleve grundförutsättningen för erhållande av Å.,... 

ländsk hembygdsrätt mantalsskrivning jämte fem års oavbruten vistelse i 

landskapet. Den finska medborgare, som vid lagens ikraftträdande uppfyl

ler dessa villkor, skulle automatiskt, direkte på grund av lagen och utan 

ansökan vinna åländsk hembygdsrätt. Beträffande personer, som inflytta 

till landskapet efter lagens ikraftträdande, skulle en viss kontrollrätt 

beredas landskapsmyndigheterna och förutsättes härvid givetvis att kon

trollen blir saklig och opartisk samt att godtycke undvikes . .Å.t landskaps

styrelsen skulle nämligen överlämnas att efter prövning på ansökan bevil

ja hembygdsrätt åt inflyttad befolkning. Förutsättning för hembygdsrät

tens beviljande bleV(') även i detta fall fem års oavbruten bosättning. Ett 

överg8 .. ngsstadgande erfordras för det fall 9 att någon vid lagens ikraftträ

dande ännu icke varit fulla f Grn år bofast inom landskapet. 

Den fastställda femårsterminen kunde i speciella fall pä grund av 
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vägande skäl i dispensväg förkortas. 
Särskilda, från medborgarrättslagstiftningen hämtade grundläggande 

stadganden om förvärvande och förlust av hembygdsrätt hava intagits i la

gen. Detaljföreskrifter torde kunna meddelas genom landskapslag. 

I lagförslaget hava inkodifierats 3 och 5 §§ garantilagen, rörande fö

rutsättningarna för kommunal rösträtt och rösträtt vid val till landsting

et samt rätt att lösa fastighet på Åland. Dessa stadganden hava, på sätt 

redan angivits, förbundits med och anpassats efter den åländska hembygds

rätten. Förutsättning för lösningsrätt vore icke blott att fastighet 

sålts till person, som ej har hembygdsrätt, utan även om densamma genom 

gåva eller byte överlåtits till sådan person. Tvivelsmål hava yppats där

om huru överlåtelse till juridisk person skall i detta avseende betraktas. 

Enligt förslaget bör sammanslutningens hemort jämte fem års verksamhet 

inom landskapet härvid vara bestämmande. Tillika har bestämmelse intagits 

rörande tidpunkten för det prisläge, som bör läggas till grund för dom

stolens värdesättning av inläsning underkastad fastighet, i vilken fråga 

olika åsikter uttalats. 

Rätten att inom landskapet utöva öppen näring skulle enligt förslaget 

tillkomma ej blott den, som äger hembygdsrätt, utan även oberoende härav 

varje person, som under fem år oavbrutet vistats på Åland. Den, som vid 

lagens ikraftträdande driver sådan näring borde billigtvis vara berättigad 

att även framdeles utöva densamma. 

Bolag, andelslag och andra juridiska personer omfattas icke av rättsbe

greppet åländsk hembygdsrätt, som enbart avser fysiska personer. Men även 

dessa juridiska personer borde tillförsäkras rätt att i landskapet driva 

öppen näring under förutsättning att sammanslutningen har sin hemort inom 

landskapet och under minst fem år utövat sin verksamhet på Åland. 

Landskapsstyrelsen skulle enligt lagförslaget beredas vidsträckta möj

ligheter att i dispensväg medgiva lindring i villkoren för rätt at·t för

värva fastighet och driva öppen näring. 

4. Kompetensfördelningen på lagstiftningsområdet mellan riket och land
skapet (11 §). 

Det ligger synnerlig vikt uppå, att bestämmelserna om kompetensfördel

ningen så vitt möjligt förtydligas och att skarpare gränser uppdragas mel

lan rikets och landskapets lagstiftningsbehörighet. Hithörande stadgandon 

hava upptagits under lagförslagets 11 §, som motsvarar 9 § i gällande 
självstyrelselag. 

Vid fastställande av lagens rätta mening och grund måste tillbörlig hän

syn i de föreliggande fallen tagas till de olika rättsbvdens syften och de 

samhällsbehov lagstiftaren med desamma velat tillgodose ävensom till den 

rätt vidsträckta rörelsefrihet för de lokala organen, som autonomilagen 
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avsett att förverkliga och ända~{et med autonomin betingar. För att vin

na en större smidighet vid intressekonflikternas lösande och ytterligare 

understryka lagens andemening har 11 §? på sätt även tidigare varit fal

let? givits en sådan avfattning, enligt vilken lagstiftningsrätten hand

haves av landskapet med undantag av vissa angelägenheter, som förbehål

lits statsmakten. De viktigaste ändringarna i gällande lag äro enl:Lgt 

förslaget följande~ 

Grundlagsfrågor (11 § 1 och 2 mom.). 

I förslaget har införts stådganden, som närmare precisera och förtyd

liga grundlagsbegreppet i anslutning till nuvarande praxis. 

Av krigstillstånd eller kristid påkallad undantagslagstiftning (11 § 

3 mom. 1 p. ) . 

Stadganden därom, att lagstiftningen angående krigstillstånd samt an

gående livsmedels- och prisreglering hänföres till rikets exklusiva lag

stiftningsmakt, hava intagits i förslaget. Regeringen anser, att land

skapet såsom en integrerande del av riket icke kan undandraga sig att, 

i likhet med övriga delar av statsområdet bära de bördor och uppoffring

ar, som kristiden pålagt landet. Detta har i praxis av landskapet erkänts 

och beaktats, men principen härom bör erhålla ett positivt uttryck i lag

texten. - Person, som åtnjuter åländsk hembygdsrätt, finge icke förplik

tas att utföra tvångsarbete utom landskapet. 

Expropriation (11 § 3 mom. 1 p. ) • 

Enligt gällande lag har lagstiftningen om expropriation förbehållits 

rikets lagstiftningsorgan med undantag av lagstiftning rörande expropria

tion för landskapet Ålands behov mot full ersättning. Begreppet landska

pet Ålands behov är i viss mån svävande och har givit anledning till oli

ka tolkning. Enär stadgandet i sin nuvarande formulering ej synes rätt 

överensstämma med autonomilagstiftningens system i övrigt, har i pro

positionen upptagits en avfattning, som ansluter sig till regeringspro

posi tionen i ämnet av år 1919. Landskapet skulle sålunda tillförsäkras 

rätt att lagstifta om expropriation med undantag av rätt till expropria

tion för statens förvaltningsbehov, vilken lagstiftning skulle Eörbehål

las riket. 

ReEublikens vapen och flagga (11 § 3 mom. 2 E·· 13 § 20 p. ). 
Lagstiftningen angående riksflaggans användning å statens och lands.ka

pets offentliga byggnader samt såsom handels- och sjöfartsflagga utgör 

ett prerogativ, som bör förbehållas statsmakten. Däremot kan det icke 

anses vara stridande mot republikens värdighet eller intressen att till

låta landskapets inbyggare och därvarande lokala myndigheter att b3gagna 

en landskapsflagga och bestämma om dess utseende och användning. 
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Härigenom finge givetvis intrång icke ske uti de även i landskDpet gäl

lande bestämmelserna angående riksflaggans användning på statens och and ... 

ra offentliga byggnader, ej heller angående rätt att använda riksflagg2,n 

vi enskild flaggning. Uti landskapets flagglag bör beaktas att anvli,1c1-

ningen av riksflaggan såväl ensam som jämte landskapsflaggan är fri och 

att, där båda flaggorna hissas, riksflaggan bör förbehållas en domine

rande ställning. Vid flagglagens granskning kommer republikens pre;sident 

självfallet att ägna uppmärksamhet däråt, att riksflaggans v1irdigbet 

icke i anfört avseende åsidosättes. 

Ti1J.:.~~_,__V~f§_)gh~t.§r 9 _. ordga:i::-.. .2.ch andra utmä_:;ij~elset_?_~~~g_{ll § 3 mom . 

.s_.v . .l.:_ 
:F'örläning av titlar, ordnar 9 medaljer och vissa andra utmärkelseteck

en har av ålder ansetts tillkomma statsöverhuvudet, och denna rätt är 

allt fortfarande förbehållen republikens president i överhetliga påbud 

och författningar. Jämväl stiftande och utdelande av medalj för räddning 

av människoliv har städse betraktats såsom ett "kronans" prerogativ. 

Det av Finlands Röda Kors instiftade utmärkelsetecknet utdelas likale

dea av prepublikens president. 

I vissa fall har rättighet att utdela medaljer och hederstecken upp

låtits åt samfund och korporationer, t.ex. de i länder verkande hushåll

ningssällskapen. Centralhandelskammaren, banker och t.o.m. privata 

affärsföretag utdela utmärkelsetecken för långvarig trogen tjänstg dessa 

belöningar äro av enskild natur och regleras icke av offentligträttsliga 

föreskrifter. 

Det synes vara skäl att även i nu berört avseende tydligt uppdraga 

behörighetsgränsen genom positiv lagbestämmelse. Ett stadgande i sådant 

syfte har upptagits under 11 § 3 mom. 2 p., och har stadgandet givits 

en sådan lY-delse, att detsamma endast omfattar sådana rättigheter av nu 

berörd art, som utövas av republikens president. Bestämmelsen lägger icke 

hinder i vägen för landskapet att utdela hederstecken eller gåvor för 

allmän medborgerlig verksamhet eller förtjänstfull handling till land

skapets fromma, förutsatt att sådant kan ske utan inträng i det av p:resi-

denten utövade prerogativet. 

Yn.~-~~p.ingsväsendet (11 § 3 mom. 6 p.). 
Lagstiftningen i detta äm...'1.e ankommer enligt gällande lag å landskapet, 

dock inom de gränser rikets allmänna lagstiftning rörande 'grunderna för 

undervisningsväsendet" utstaka. Detta uttryck har lämnat rum l'ör osäker

het rörande de legala gräneerna mellan statens och landskapets befogen-· 

het. I praxis hm:· det visat sig vara ogörligt att strikte tillämpa en 

del grundläggande principer j_ rikslagstiftningens ordalydelse. De största 
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tolkningssvårigheterna hava framträtt på läropliktslagstiftningens områ

de. 

Med stadgandet om 11 grunderna11 åsyftas uppenbarligen, att den legisla

tiva regleringen av detta rättsområde icke bör i alltför hög grad avvika 

från de riktlinjer, som följas i riket. Regeringen har ansett, att lag

stiftningen angående undervisningsväsendet bör i huvudsak förtroendefullt 

överlämnas åt landskapet. Rikets intressen skulle tillgodoses sålunda, 

att principen om lärotvång, såvitt angår dess utsträckning med avseende 

å tvång underkastat barn och de åldersår 9 under vilka lärotvång tilläm

pas, borde i landskapslagstiftningen iakttagas .. Riket bör även förbehål

las rätt att bestämma de fordringar landskapets lärdomsskola bör motsva

ra för att äga dimissionsrätt till statens universitet. 

Det torde anses självfallet, att landskapet på folkundervisningens ge

bit städse skall hålla jämna steg med utvecklingen i riket och att folk

skolväsendet i landskapet all tid kommer att i fråga om läropliktens ge-

nomförande samt i organisatoriskt avseende stå på samma nivå som annor

städes i riket. 

Vad åter undervisningen i övrigt beträffar skulle la:r:dskapet likaledes 

få ordna densamma efter sina behov. Men ifall riket, såsom naturligt är, 

förbehålles rätt att bestämma de fordringar landskapets lärdomsskola bör 

motsvara för att äga dimissionsrätt till statens universitet samt de kun

skapsmått, som erfordras för vinnande av viss, av staten erkänt kompetens, 

skulle tillfyllestgörande garantier erhållas för att undervisningsväsen

det i landskapet icke komme att organiseras på ett sätt, som vore främman

de för det system, som i riket tillämpades. Angående den tillsynsbefogen

het, som bör ankomma å rikets kontrollmyndigheter, hava nödiga bestämmel

ser upptagits under 19 § av förslaget. 

Kostnaderna för folkskolväsendet böra enligt 25 § i gällande självsty

relselag erläggas av landskapet, som dock kan påräkna, att utgifterna en

ligt lagbestämda grunder kompenseras i utjämningsväg. Lagstiftningen på 

detta område har i praxis tillerkänts landskapet och förslaget innefattar 

icke någon ändring härutinnan. 

Kommunal rösträtt (11 § 3 mom. 7 p. ). 

Denna lagstiftning har hänförts till landskapets behörighetsområde 

frånsett 11 grunderna för kommunal rösträtt". Även detta uttryck har vållat 

osäkerhet vid tillämpningen och synes böra förtydligas i anslutning till 

vedertagen tolkning. 

Allmän och speciell privaträtt (11 § 3 mom. 8 p.). 

Stadgandet i 9 § 2 mom. 8 p. av gällande lag har utfallit redaktionellt 

och sakligt otillfredsställande och har förtydligats utan att dock någon 
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avsevärd förskjutning av behörighetsgrunderna åsyftats. 

Vattenrätten 13 § l mom. 4 p.). 
Vattenrätten bildar ett organiskt och enhetligt rättssystem1 vars olika 

grenar gripa in i varandra. Ur lagteknisk synpunkt möter det avsevärda 

svårigheter att uppdela detta ämnesområde i riks- och landskapslag. Vat

tenkraft för industriell verksamhet står av naturliga skäl icke till 

buds på Åland. Stadgandena om rätt att använda vattenkraft i strömfall 

och att bygga i vattendrag, så ock bestämmelserna om anläggningstillstånd 

hava icke någon nämnvärd tillämpning på Åland, vilket däremot är fallet 

i fråga om användande av vatten för hushållnings- och jordbruksändamål. 

Då en strängt genomförd uppdelning av resp. behörighetsområden som sagt 

möter lagtekniska svårigheter, har Regeringen föreslagit, att hela detta 

rättsgebit skulle hänföras till landskapets kompetens. 

Folkpensionering (11 § 3 mom. 9 p.). 

Detta område har förbehållits rikets exklusiva lagstiftningsmakt. 

~derskapsunderstöd. familjebidrag 2 barnskydd. social omvårdnad (13 § 

1 mom. 5 och 14 p. ) . 

Lagstiftningen angående social omvårdnad, fattigvård, vårdnämnder, 

moderskapsunderstöd, familjebidrag, familjebostadsunderstöd och barnskydd 

har i princip tillerkänts landskapet med vissa undantag. Sålunda har be

handlingen av lösdrivare och alkoholister förbenållits rikets behörighet~ 

Arbetarlagstiftningen (11 § 3 mom. 9 p; 13 § 1 mom. 6 p.). 

Lagstiftni.ngen om arbetarskydd och arbetarförsäkring har såsom i nu 

gällande lag är fallet hänförts till rikets kompetens, likaså lagstift

ningen angående kollektivavtal och medling i kollektiva arbetstvister. 

Lagstiftningen om arbetsavtal, arbetsreglemente, läroavtal och bostads

förmedling skulle förbehållas landskapet, som i dessa delar även tillåtits 

utnyttja sin lagstiftningsfogenhet. 

Jordinlösen och kolonisation (13 § 1 mom. 7 p.). 

Lagen om snabbkolonisation likasom den nya jordanskaffningslagen äga 

enligt uttryckliga bestämmelser icke tillämplighet på Åland. Lagstiftning

en angående jord- och tomtlega har tillförts landskapets behörighetsområ·

de, likasom även lagstiftningen om jordbruket och dess binäringar. 

I fråga om jordinlösning och kolonisation ansluter sig propositionen 

till den av ålandsdl:::legationen hävdade rättsuppfattningen, enligt vilken 

nämnda särlagstiftning bör inrymmas under begreppet "idkande av jordbruk" 

och således i princip höra landskapet ·till. li'rägan om inlösen av logoområ

den är visserligen numera utan praktisk betydelse, enär i landskapet be

fi.ntliga legoområden 9 möjligen på något enstaka undantag när, samt den del 
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av statens ,jord egendomar, där kolonisationsmö jlighet förelegat 9 blivit 

föremål för kolonisation. Redan nu hava de i sig själva till s,realen obe-

tydliga åländska hemmanen under påverkan av den senare tidens soci2lpo-
• l + J l ,...., •• li tiska lagstiftning genom klyvning och ägostyclming V'..lri-G u usc·::;-~c :'.: or 

stor splittring. 

Skiftes -- o <?.h..i:~ gi st erväs -2 n d ~j; ;_J.:_ag ~ilJ-_LC?.1!1._ .§. t scl§_p 1.§.!]._g c t~--~-<2.Ill t\t1c=. _ 
§elning~ __ j;g}nt~ät:q_ing i st ~§; __ ]rrgB?:iads-__ oq_h b_;an~l_ar-:f2.::t.1-Jtr4_1l-.!SL J.11_§ _) __ . __ 

mo ~.!_9_12..!..1. .. .lJ-'~-l __ .IQSJ m ~--·P ._l.!. 
Lagstiftningen angående skiftesväsendet har enligt gällande lag hän-

förts till rikets exklusiva lagstiftningsområde. Till denna grupp hör 

icke blott skifte av jord på landet utan äv13n den särlagstiftning 9 som 

gäller beträffande skiftesförrättningar ?å stads- och köpinkgsomräde. 

Skif tesväsendets rättsområde omfattar jämväl registrering av jordlägen

heter på landsbygden samt förandet av tomtbok och annat fastighetsregis

ter i stad. Alla dessa lagstiftningskomplex torde hänföras till rikets 

behörighetsområde. 

Tomtmätningen utgör ett komplement till tomtindelningen i stad och kö

ping och skall övergå varje nybildad eller reglerad tomt. Genom tomtmät

ningen bliva tomtgränserna ej blott i mätningstekniskt utan även i rätts

ligt avseende bestämdaj tomtmätningen bildar grundvalen för lagfart och 

inteckning samt för inregistrering i tomtboken. Den lagstiftning, som reg

lerar tomtmätningen, synes böra hänföras till rikets kompetensgebit. 

Huvudsyftem.ålet med den moderna stadsplanelagstiftningen är uppklaran

det av samhällets och den enskilde markägarens mellanhavande vid stads

planens genomförande samt underlättande av enskild jords inkorporering. 

Denna speciallagstiftning klargör stadsplanebegreppet och dess innebörd, 

reglerar stadsplaneproceduren och tomtindelningsförfarandet, lagfäster 

stadsplanens rättsverkningar gentemot samhället och den enskilde, påbju

der lösningsrätt och lösningsplikt samt andra åtgärder för det allmänna 

vid stadsplanens genomförande 9 ålägger tomtägare bidragsplikt vid anskaf

fande av gatumark och iordningsställande av gata samt ordnar samhällsbild-. 

ningar på landsbygden. 

Rikets stadsplanelagstiftning har icke någon större praktisk tillti.mp·

ning på Aland 1 där stadsbildningsprocessen fortgår under synnerligen enk

la och okomplicerade förhållanden. Den legislativa normering? som i detta 

ämne kan anses :9åkallad 9 har hitintills med stöd av bemyndigande i lan_d

skapets kommunallagstiftning utan olägenhet ägt rum genom MariehBTI1."1.S 

byggnadsordning 9 men numera föreligger ett initiativ till stadsplanelag 

för staden och dess omnejd, Det finnes icke något vägande sl:äl för att 

förbehålla riket lagstiftningskompetensen på detta område. Att märka är 

likväl, att stadsplanelagstiftningen innehåller vissa föreskrifter av 
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rikslagstiftningsnatur 9 nämligen privaträttsliga och processrättsliga 

bestämmelser samt stadganden rörande lagfart och inteckning; dessa före

skrifter kunna av landskapets reciperas endast enligt regeln om lagar 
11 av blandad natur 11 ( Jfr. 14 § 3 mom. ) • 

~ärjn_g~!:.?Ltt __ _(J.1 § 3 mom. 10 P .. LJ~-1 .. § 1 mom. 9 p_J....!.. 
De rättsgebit, som innefattats uti näringsrätten i inskrä~kt mening, 

hava tillhört landskapet med undantag för "grunderna att idka näring och 

yrke 11 • Detta i gällande självstyrelselag ingående förbehåll har ur lag

texten utmönstrats såsom alltför obestämt. I 11 § hava uppräknats en 

grupp EV reglementerade näringar, vilka underläge rikets lagstiftnings

behörighet. Vid sin lagstiftnj_ng bör landskapet vara bundet av grund

satserna om näringsfrihet och villkoren för utlännings näringsrätt. 

Vissa närj_ngsfång, som äga samband med den allmänna hälsovården 9 så 

ock telegraf-, telefon- och radioverksamheten hava enligt lagförslaget 

(punkterna 15 och 17) underlagts rikets lagstiftning. 

Annan all~än eller speci~ll privaträtt. (11 § 3 mom. 11 p.). 
Enb_gt självstyrelselagen äro vissa grenar av privaträtten (ex. lag

stiftningen angående jordbruket och dess binäringar, jordlegorätten, de

lar av näringsrätten och arbetarlagstiftningen) förbehållna landskapets 

lagstiftningsbehörighet, medan övriga delar av privaträtten höra riks

lagstiftningen till. Hit hänföras bl.a. sakrättens och den allmänna obli

gationsrättens rättsgebit. 

Särskilda till landskapets behörighetsområde hänförda rättsgebit ära 

av den art, att desamma i hela sin vidd inom ramen för landskapets all

männa behörighet böra kunna av landskapet legislativt regleras, jämväl 

såvitt angår i resp. lagkomplex ingå:ende normer av privaträttslig natur. 

Till dessa grupper höra vattenrätten (13 § 1 mom. 4 p.)., vissa dolar av 

arbetarlagstiftningen (13 § 1 mom. 6 p.), jord- och tomtlegorätten samt 

jordbruket och dess binäringar (13 § 1 mom. 8 p.). ävensom särskilda de

lar av näringsrätten (.3 § 1 mom. 9 p.)" För övrigt äro privaträttsliga 

stadganden av rikslagstiftningsnatur 9 landskapet dock obetaget att i land

skapslag recipiGra sådana bestämmelser enligt den för lagar av blandad 

natur gällande regeln (1L1, § 3 mom.). 

!i'..?..,1.:~~tpnesvården ( 11 ~ 3' mom._ _ _1.2 p.: 13 § 1 mom. 10 p. ) • 
Denna lagstiftning representerar ett så betydande landskapsintresse, 

att lagstiftningsbehörigheten ::i princip borde tillhöra landskapet med 

vissa av statsintresset betingade undantag. 

Ski1jeIQ-_annQförfarandet (11 § 3 ~~m·-12.!.l.l.L.. 

Lagstift1ingen angående skilj emannaförfarandet har såsom hörande till 

processrätten hänförts till rikets lagstiftningsbehörighet. 
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Strafflagi?tiftning; rättegångs-. konkurs- och 1'.1-tsökningsväsen~:t;.. 

al~~g§Ln ordp.~i..P-g_92J1 sä~he~LJ.ll § 3 mom. p. 13L..:lJ ... _§_1 mom.~~~-1.?.l~ 
Den omständigheten, att lagstiftningen å strafflagens gebit är förbe

hållen rikets lagstiftningsmakt, innefattar icke hinder för landstinget 

att inom sådana rättsomräden, som höra till landskapets lagstiftningsbe

f ogenlTct, antaga straffbestämmelser med eller utan avvik els er från resp. 

straffbud uti den i riket gällande sårlagstiftningen. Dylika bestämme2-ser 

fä dock icke innefatta någon ändring i gällande strafflag. fu sådan :i..~ätt::; .. 

uppfattning, enligt vilken till '1strafflag" i självstyrelselagens mening 

borde hänföras även s traffbestämme ls er, hörande ti 11 landskapslagstift-

ningens områden, kunde riledföra svårigheter för lokallagstiftningen, i så 

måtto nämligen att resp, rättsområden bleve bundna av rikets ev. straff-

normer, vilka icke ens alltid kunde inpassas i landskapslagstiftningens 

system och, lösryckta ur sitt sammanhang, svårligen kunna tillämpas rätt 

än att lagstifta om bötesstraff för överträdelse av landskapslagar, men 

icke om frihets straff. I praxis kotnme landskapet givetvis att i regel 

följa rikets straffsatser. 

För klargörande av denna omtvistade kompetensfråga har uttrycket 

"strafflag" i gällande självstyrelselag ersatts med lokutionen "den all

männa strafflagen". Angående landskapets rätt att inom vissa gränser 

lagstifta om straffbestämmelser, resp. om viten och annat äventyr, har 

förbehåll intagits i f8rslagets 13 § 1 mom. 11 punkten. 

Till landskapets lagstiftningsbefogenhet har principiellt hänförts 

jämväl bestämmelser angående disciplinär bestraffning av landskapets 

funktionärer. 

Rättsvården i vidsträckt mening är enligt självstyrelselagen hänförd 

till rikets kompetensområde. Likaså utsökningsväsendet i hela dess vidd, 

inklusive konktJ.rsrätten. Den allmänna ordningen och säkerheten utgör 

däremot i princip en landskapets angelägenhet såväl med avseende å lag..:.;. 

stiftning som förvaltning, dock så, att omsorgen om statens säkerhet är 

förbehållen rikets myndigheter. 

En strängt genomförd uppdelning av polisförvaltningen på Åland har ickE 

ägt rum 7 utan har denna förvaltningsgren genom överenskommelseförordning

ar, den senaste utfärdad den 19 mars 1943 9 ordnats på basen av ett par

tiellt sammanförande av statens och landskapets polisangelägenheter. 

Någon förskjutning av den lagfästa grensen mellan statens och landska

pots polisförvaltning torde icke vara önskvärd eller av behovet påkallad. 

Ji~lso- och sjukvården ( 11 § 3 mom. :Q. 15 ! 13 § 1 mom ._p...!._1.§_h_ -· 

Jämlikt 9 § 2 mom. 9 punkten, jämförd med 17 § 1 mom. självstyrelse

lagen, ankommer "det allmänna övervakandet av hälsovården" samt "bekäm-
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pandet av epidemier och andra smittsamma s jukd·omar" å rikets myndigheter 

såväl i fråga om lagstiftning som förvaltning. Förstnämnda uttryck har 

givit anledning ti 11 tolkningssvårigheter; dess innebörd har i praxis ut

sträckts så långt, att landskapets lagstiftningsbefogenhet på detta om

råde nästan omöjliggjorts. En kompetensfördelning efter klarare linjer 

bör fördenskull eftersträvas. Den obestämda lokutionen "det allmänna 

övervakandet" bör i sådant syfte ersättas med tydligare och mera koncisa 

stadganden. 

Enligt Regeringens åsikt har landskapet självt det största intresse 

av att hälso- och sjukvården handhaves på bästa möjliga sätt. Rikets 

huvudintresse ligger däri, att staten får bestämma om bekämpande av 

smittsamma sjukdomar, att dess fackmyndighet, medicinalstyrelsen, har en 

viss inspektionsbefogenhet i landskapet samt att i riket gällande bestäm

melser om behörighet att utöva läkark:8llot och vissa yrken på hälso

vårdens område skola tillämpas jämväl på Åland. Dessutom finnes ett an

tal lagstiftningsområden inom medicinalväsendets rättsgebit, som på 

grund av sin art böra förbehållas rikets uteslutande lagstiftningsmakt. 

I övriga delar torde hela området för hälso- och sjukvården överlämnas 

åt landskapet, vilket jämväl bör anses vara självstyrelselagens mening. 

Medicinalstyrelsens tillsynsmyndighet utgör begreppsenligt en förvalt

ningsangelägenhet, som bör normeras och avgränsas enligt 19 § av försla

gc;t, som motsvarar den nuvarande 17 §. 
I syfte att giva lagens praktiska tillämpning nödig stadga och klar

het borde bestämmelserna under punkt 15 utfyllas genom uppräkning av de 

lagstiftningsområden, som komma att förbehållas rikets uteslutande lag

stiftningsmakt. 

I främsta rummet kommer härvid i betraktande den lagstiftning, som av

ser bekämpandet av epidemier och andra smittsamma sjukdomar. Hit höra 

bl.a. de delar av rikets hälsovårdslagstiftning, som hava avseende å epi

demivården ävensom åtgärder för tuberkulosens och spetälskans bekämpande 

samt mot de veneriska sjukdomarna. Jämväl lagstiftningen om vaccination 

hör till denna grupp. Till stadgandet erfordras förtydligande tillägg av 

innehåll, att i detsamma inbegripes jämväl bekämpande och förebyggande av 

sjukdomar hos husdjur. Åtgärder för bekämpandet tillhöra fiskerilagstift

ningen och falla på grund h4rav under landskapets kompetens. 

Lagstiftningen angående behörighet att utöva läkarkallet, tandläkar

samt djurläkaryrket har redan enligt gällande kompetensfördelning ansetts 

underlyda rikslagstiftningen; detsamma bör gälla den vid apoteks- och 

veterinärväsendet anställda personalens kompetens. Jämväl kan från sta

tens sida det krav uppställas, att sjukgymnaster, massörer, barnmorskor, 
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hälso- och sjuksköterskor och sjukvårdare fylla enahanda fordringar, 

som tilläventyrs finnas uppställda för utövande av motsvarande sysslor 

i övriga delar av riket. De i riket gällande bestämmelserna angående den 

i sådan verksamhet sysselsatta personalens utbildning, allmänna rättig

heter och skyldigheter torde även höra rikslagstiftningen till. 

I praxis har det icke sällan mött svårighet, särskilt på grund av de 

begränsade möjligheterna att i riket erhålla resp. specialundervisning 

på svenska språket, att rekrytera den för hälso- och sjukvården erforder

liga personalen på Åland. Med anledning härav har Regeringen ansett sig 

kunna medgiva läkare och vissa andra grupper av yrkesidkare, vilka er

hållit sin utbildning i Sverige och där förklarats kompet En ta, rätt att 

vid sin verksamhet på Åland utan dispens anses uppfylla de fordringar, 

som äro uppställda för motsvarande sysslor i övriga delar av riket. En 

självfallen förutsättning härvid är, att vederbörande äro finska med

borgare. Något men för hälso- och sjukvården på Åland skulle denna undan

tagsbestämmelse, som intagits under förslagets 19 §, icke medföra på 

grund av den höga 

ger. 

standard utbildningen i Sverige på dessa områden inta-

Beträffande sinnessjuklagstiftningen har densamma enligt vedertagen 

tolkning hänförts till rikets behörighetsgebit, för såvitt denna lagstift

ning innefattar legal garanti för den personliga okränkbarheten och oan

tastlighet en eller äger samband med straffprocessen eller straffverkstäl

lighe ten. Landskapet har t.v. icke utnyttjat sin lagstiftningsbefogenhet 

på övriga delar av detta område. 

Till rikslagstiftningen hava ytterligare hänförts bestämmelser om 

rättsmedicinska obduktioner och undersökningar samt lagstiftning om di-

strik~s-, stads- och kommunalläkare ålagda andra statsmedicinska uppgifter 

inom områden, hörande till rikets lagstiftningsmakt. Regleringen av dessa 

läkares tjänstgöringsområden synes på grund av Ålands insulära läge och 

landskapets geografiska struktur lämpligen överlämnas åt d::m lokala lag

stiftningen. 

Genom den nya lagen om den allmänna läkarvården, given den 9 juni 1939, 
avskaffas privincj_alläkartjänsterna och ersättas med s.k. länsläkartjäns

ter; lagen förutsätter inrättande av en lamskapsläkartjänst för Åland, 

vars innehavare beträffande utnämning, tjänsteställning och åligganden 

vore likställd med länsläkarna i riket. Denna funktionär skulle såsom 

statstjänsteman direkte underlyda medicinalstyrelsen och länsstyIBlsen. 

Den nya lagstiftningen inför ett legalt tvång för kommunen att med 

lagstadgat understöd anställa och avlöna stads- och kommunalläkare. Dessa 

av hälso- och sjukvårdens effektivisering påkallade förpliktelser synas 

böra såsom rikslag gälla för riket i dess helhet inklusive Åland. 
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En legislativ reglering av apoteksväsendet har i riket ägt rum genom 

lag av den 4 januari 1928 och därtill anslutna verkställighetsföreskrif

ter. Rörande handeln med apoteksvaror och dessEB fabriksmässiga tillverk

ning stadgas åter i apoteksvarulagen av den 5 december 1935 och i en där

till ansluten förordning. Det lagstiftningsgebit, som inrymmes i berörda 

två lagar, har förbehållits rikets lagstiftningsmakt. Lagstiftningen på 

dessa specialområden förutsätter nämligen en effektiv och sakkunnig till

syn från statsmakt ens sida. Den av gift, som påföres apotek, är till sin 

natur en näringsskatt, och tillkommer landskapet på grund av 21 § i gäl

lande självstyrelselag bestämmanderätten över denna pålaga. 

Slutligen har lagstiftningen angående köttk:nntroll och införsel av 

vissa djurslag och djurprodukter av Regeringen hänförts till rikslagstift

ningen, vilket synes stå i överensstämmelse med självstyrelselagens sys

tem. 
Kommunernas legala förpliktelser beträffande upprätthållande av sjuk

husvården, barnmorske- och hälsosysterverksamheten m.fl. härmed jämförli

ga åligganden inom den allmänna hälsovårdens ressort torde böra ordnas 

av landskapet självt på sätt lämpligast synes. Rikets föreskrifter kunna 

på grund av landskapets säregna förhållanden vara förfelade på Åland. Nå

gon frelstelse för landskapet att åvälva kommunerna mindre uppoffringar 

än dem, som pålagts rikets kommuner, torde knappast föreligga , synnerli

gast som statens bidragsskyldighet till kostnaderna för dessa förvalt

ningsgrenar ytterst äro beroende därav, huruvida omsorgen om den allmänna 

hälsovården motsvarar de krav riket i sitt eget intresse uppställer. 

Statens anläggningar på Åland (11 § 3 mom. p. 16). 
På grund av den ställning landskapet statsrättsligt intager till riket 

är det självklart, att lagstiftningen angående statens anläggningar på 

Åland borde höra riket till. 

Offentlig s~örätt; utrikeshandelns enhetlighet; varuutbytets frihet; 

åtgärder till befrämiande av den inhemska sädens avsättning; radioväsen

det (11 § 3 mom. 17 p.4 13 §~ 
Den offentliga sjörätten eller sjöfartsrätten är enligt gällande le.g 

förbehållen rikets organ. Kommunikationsväsendet är enligt lagens 17 § 

1 mom. 7 p. bibehållet under statens förvaltning, resp. uppsikt ej blott 

såvitt angår statens kommunikationer utan även i fråga om transitotrafi

ken och samtrafiken mellan landskapet och fastlandet. Inrättandet och 

öppenhållandet av allmän farled eller sådan, som icke uteslutande använd.eE 

för enskilt behov, ankommer å statens myndigheter. Mindre samfärdsleder, 

ex. båt- och fiskeleder, hava dock ansetts tillhöra landskapet. Väghåll

ningen är h.o.h. en landskapets angelägenhet. 
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Från åländskt håll har det önskemål uttalats, att den lokala sjötrafi

ken och dess behov skulle tilldodoses genom åländsk lagstiftning och för

valtning samt att begreppet farled skulle i sådant syfte avgränsas. I1ika

så borde förvaltningen av ärenden, som röra samtrafiken endast med fast

landet, betraktas såsom en åländsk angelägenhet. 

Praxis har i dessa frågor varit vacklande, t.o.m. då ärendet rört 

trafikleder av rent . lokalt intresse. i{egeringen har vid prövningen av 

denna fråga funnit? att lagstiftningen angående sistnämnda samfärdsleder 

bör bänföras till landskapets kompetens samt att ett förtydligande i så

dant syfte bör i lagen införas. Från den riket förbehållna sjöfartslag

stiftningsrätten borde till landskapets förmån uttryckligen undantagas 

"lagstiftningen rörande den lokala sjötrafiken och härför avsedda kommu

nikationsleder". Frågan om förvaltningsbefogenheterna på den lokala sam

färdselns område skall senare beröras. 

Det ligger i sakens natur, att normering av exporten för tillvarata

gande av viktiga handelspolitiska intressen (ex. smör och näringsfett) 

bör falla under rikets exklusiva behörighet. Den i 11 punkten i dess nu

varande lydelse beg·agnade lokutionen handelns enhetliga ordnande" avser 

givetvis utrikeshandeln, men icke resp. näringsgrenar såsom sådana, då 

ju kompetensfördelningen i detta avseende regleras på annat ställe av la

gen. Ett förtydligande av detta uttryck i lagtexten torde anses påkallat. 

Till rikets exklusiva behörighetsgebi t har, liksom även i gällande lag, 

hänförts lagstftningen angående"varuutbytets frihet 11 , varmed i detta sam

manhang för st ås den inom vissa näringsrättslig a skrankor frilagda inri

kescirkulationen av handelsvaror och förnödenheter mella säljare och kö

pare samt mellan olika landsdelar. 

Den av tull- och handelspolitiska motiv dikterade lagstiftningen an

gående främjande av den inhemska sädens avsättning och tryggande av lan

dets 3jälvförsörjning har i förslaget upptagits bland områden, hörande 

till rikets exklusiva lagstiftningsmakt. 

Lagstiftningen angående radioväsendet, som icke uttryckligen beröres 

i självstyre lselagen, har likaledes hänförts till rikslagstiftningens ge

bit. 

Ändring i kommunal eller kameral indelning. (11 § 3 mom. 18 ~.). 
Frågan om kommunal indelning måste vara enhetligt reglerad över hela 

statsområdet. Detta gäller såväl förutsättningarna för indelningsändring, 

dess genomförande och rättsverkningar samt förfarandet. Den ecklesiastika 

och den judiciella indelningsändringen falla likaledes utanför de för 

självstyrelsen utstakade gränserna. Däremot måste ändring i den adminis

trativa indelningen anses höra landskapet till, såvitt angår förvaltnings

verksamhet, som ankommer å landskapet. Så länge polisförvaltningen på 
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Åland handhaves av statens och landskapets myndigheter gemensamt rii.åste 

givetvis en ändring i resp. distriktsindelning genomföras efter samrådan 

mellan rikets och landskapets behöriga organ. 

:Oen kommunala, administrativa, ecklesiastika och judiciella indelning:. 

en följer i regel ägogränserna åt, men fall kunna förekomma då resp. in

delningsgränser ha blivit uppdragna över ägorna till en odelad fastighet. 

En kameral utbrytning blir då erforderlig t. ex. vid införlivning av del2,r 

av jordbruksenheter med stad och köpingskommun eller överflyttning av så

dana delar från en landskommun till en annan eller ock för utjämnande av 

vissa i vårt land talrikt förekommande oregelbundenheter i rikets indel

ning. Den lagstiftning, som har till uppgift att anpassa den kam:erala in

delningen efter övriga indelningar, bör äga enhetlig tillämpning över he

la statsområdet. 

Område, som är reglerat genom internationella fördrag (11 § 3 mom~~ 
19 p. ) . 

Enligt den till 1946 års Riksdag avlåtna propositionen av område, som 

är relgerat genom internationella fördrag, förbehållet rikets lagstift

ningsbehörighet dock så, att fördrag med utländsk makt uti de i 33 § re

geringsformen stadgade fall beträffande Åland böra godkännas jämväl av 

landstinget, för såvitt angår bestämmelser, som innebära upphävande eller 

ändring av stadganden i självstyrelselagen. 

Uti ett till grundlagsutskottet avgivet, den 11 april 1947 dagtecknat 

utlåtande har riksdagens utskott för utrikesärenden hemställt att sagda 

paragraf skulle återställas i den avfattning stadgandet har i gällande 

självstyrelselag enligt vilket detta område är förbehållet rikets exklu

siva lagstiftningsmakt utan något inskränkande förbehåll. 

Riksdagens medverkan vid avslutande av fördrag med främmande makter 

har i den statsrättsliga doktrinen varit föremål för mångahanda kontro

venser, och de bestämmelser i våra grundlagar, som beröra detta ämne, bl. 

a. 33:1 regeringsformen och 69:1 riksdagsordningen, hava givit anledning 

till olika tolkningar och meningsskiljaktighet. Numera har dock praxis 

stadgat sig därhän, att riksdagens befattning med internationella fördrag 

äger rum genom tvenne särskilda statsakter, dels i form av godkännande 

av själva fördraget, för såvitt detsamma är av sådan art, att riksdagens 

samtycke erfordras, och dels genom antagande av en s.k. ~:g.kettlag, me

delst vilken till lagstiftningsområdet hörande bestämmelser i fördraget 

bringas i gällande kraft. I den proposition angående fördraget avslutan

de, som förelägges riksdagen till antagande 9 utmynna dessa frågor i tven

ne särskilda klämmar. Riksdagens beslut om fördragets godkännande påkal

las av regeringen med åberopat stöd av 33~1 § regeringsformen och avgö

randet träffas genom ett enkelt riksdagsbeslut. Beslutet om resp. för-
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dragsbestämmelsers bringande i kraft erfordrar alltid lagstiftningsåt-

gärder (blankettlag). En sådan lag hämtar sitt innehåll från fördraget 

och upptager endast en paragraf, enligt vilken bestämmelser 1 hörs.~1c1e 

till lagstiftningsområdet' skola äga gällande kraft i riket. rted2.n riks-

dagens godkännande innefattar en medverkan vid ~Jr~~~~t-~mdet av fördragrJt, 

2.vser blankettlagen att ordnande av fördraget betingade 1:_p.teT:D:CEi::t_~i_ga 

förhållandena. I regeringspropositionerna åberopas 33 § regeringsformen 

icke såsom stöd för ble.nkettslagens utfärdande. 

På grund av hänvisningen till sistnämnda grundlagsstadgande i 11 § 

19 p., av den tidigare propositionen har tvekan yppats, huruvida det däri 

ingående förbehållet 11 dock så ·- __ -· 11 åsyftade att göra landstinget 

delaktigt i fördragets ~.§.luta~ (godkännande). Utrikesutskottet har 

av sådan anledning förordat stadgandets bi behållande j_ dess nuvarande 

ordalydelse (9 § 2 mom. 12 p.). Den i sagda proposition föreslagna garan

tin har emellertid icke avsett en sådan reglering, vilken ej heller sto

de j_ rätt samklang med Ålands statsrättsliga ställning till riket. Från 

åländsk sida har uttryckligen framhållits, att frågan enbart gäller lands

tingets internrättsliga medverkan vid utfärdande av en blankettlag, som 

medför upphävande eller ändring av stadganden i självstyrelselagen. Med 

denna innebörd skulle stadgandet stå i full överensstämmelse .med propo

sitionens 44 §, som tillerkänner landstinget befogenhet att förhindra 

var j ·3 förändring av de i fråga om Ålands/m tonomi gällande grundlagarna. 

Det ligger synnerlig vikt uppå, att den konflikt, som uppkommit genom 

utrikesutskottets ändringsförslag och som äventyrar reformfrågans lös~ 

ning, skulle utjämnas med beaktande av såväl rikets som landskapets be

rättigade intressen. En utväg, som i detta avseende står till hu.ds? vore 

att giva stadgandet en avfattning, som tydligt klargör bestämmelsens 

rätta innebörd. 

I anslutning härtill har nu ifrågavarande stadgande i lagförslaget er

hållit följande förtydligande formuleringg "område, som är reglerat genom 

internationella fördrag, dock så, att jämväl landstinget bör_giva sit!__ 

bifall till---1.§..g~:µom vilken fördraµ; med fI_'ämmande makt bringas i k,raf! 

inom landskapet. för såvitt i fördraget ingå bestämmeJ-ser. som inneg_§ra _ 

:ipphävande eller ändring av sta9ganden i s ;jälvstyrelselage11_!. 

Område. som hittills icke av J_?gstiftningen förutsatts (11 ~ 3 mom. 

20 p. ) . 

Denna punkt, som infördes i 1919 års proposition, har icke ansetts 

hava en så vidsträckt innebörd, att varje lagfråga, som uppkommer, eller 

varje utveckling eller påbyggnad av godkända rättsnormer skulle varo. U".1-

dantagen landskapets kompetens. I 9 § uppräknas vissa huvudgrupper av 

rättssystemet, vilka g~om det normala lagstiftningsarbetet undergå en 
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kontinuerlig utveckling, varvid den legislativa normeringen kan utsträck-

as till nya rättsförhållanden, som ej tidigare varit reglerade. Att all

tid anse dyli.ka nya rättsförhållanden såsom 11 område, vilket härintills 

icke hava varit lagstiftarens mening, utan åsyftas härmed alldeL:is nye. 

lagstiftningsbegit, som tidigare ej ingått såsom länkar i rättssy2temet, 

bl.a. frågor, som framkallats genom nyuppkomna faktiska förhtllande:ri (ex, 

teknikens vinningar, uppfinningar och c1.yl. ) . 

Trots denna begränsning, vilken i praxis godtagits, har stadgandet i 

sin nuvarande vaga 2.vfattning lämnat rum för meningsskiljaktighet. Ett 

lagstiftnings område, som principiellt borde höra landskapet till, ka'.1 

på grund av detta stadgande förklaras vara underlagt rikets lagstiftnings-

behörighet. Dessa tolkningssvårigheter skulle v:äsentligen minskas i fall 

de i 11 § självstyrelselagen ingående .allmänna grundsatserna skulle tjä-

na till ledning vid frågans avgörande. Till stadgandet har i sådant syf

te fogats ett förtydligande tillägg. 

Yi S§._'.?;_ grund!:.1=i,tt.igheter 9 som ansetts böra oförkränkt garant eras landska

pet_Q.L§._ slutmo~errt et). 
Grundsatserna om allmän läroplikt, allmän och lika kommunal rösträtt 

samt omedelbara, proportionella och hemliga val äga giltighet även på 

Å.land. Garantilagen avser utom annat att trygga jordens bevarande i åländ

ska händer. Ett på Åland uttalat önskningsmål att dessa hörnstenar för 

ett demokratiskt styrelsesätt och denna garanterade jordbesittningsrätt 

icke finge beträffande Åland rubbas eller ändras utan landstingets sam-

tycke har Regeringen ansett sig kunna bifalla och upptagit stadgande här

om såsom slutmoment i 11 §. 

5. Utfärdande av administrativa förordningar på Åland (12 §). 
Motsvarande 11 § i självstyrelselagen ha:r i sin sammanträngda form 

utfallit redaktionellt otillfredsställande. De begagnade ordalagen hava 

lämnat rum för tvekan, huruvida rättigheten att i administrativ väg ut

färda förordningar för Åland jämväl hänför sig till ärenden, som fall3. 

inom ramen för landskapets lagstiftningsbehörighet 1 el ler om paragraf en 

åsyftar endu.st sådana av republikens president elle::." statsrår1et för J_anc~·-· 

skapet utfärdade förordningar, vilka tillhöra rikets lagstiftningsomr§dG. 

Paragraf en har formulerats i enlighet trB d den s Gnare tolkningen. 

b__]:ia:QdsJ:rapet. tillhörand~ rättsogiråden (13 §). 

För erhållande av klaraste möjliga behörighetsgränser mellan riket 

och landskapet och för att såvitt möjligt eliminera det här framträdande 

osäkerhetsmomentet har landskapets behörighetsområde under 13 § avgrän

sats i förhållande till riket genom uppräkning av de viktigaste rättsge-· 

bit, som hänförts till landskapets kompetens, 
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Det öv2rgångsstadgand e? som ingår i första rnomerrt et 1::1-;,r JJuvar2r::.0. c~ 10 § ~ 

kan icke sf·,com s2,dan t bibe11ållas utan h::i.r i delvj_s f ö:c~,~1(~i,?,d c:vfc::.t·~~r:.:i?1:; 

överförts tiJ.l 2-2gförslci, gets slutstac1ganc1en. 

Förbehållet i 10 § 2 morn. 1 
11 mec1 det undantag, 00;11 i 27 § 0Ll:=·ö:;~·,,1t::;_.,-;.:)ll 

inrättningen. l3.nligt förslaget (34 §) skulle c.e:r.na ~or:;::liY:t8l81'; :fc)r in-· 
0 ~ 1 ,.:J t:, ' -L t .. . + .. . l 1 " . 1 ' • d - ' ' ~ f . . '-·· . "i t: byggarna på, L anu U "Dy·cas mo v JRl1S ugoringo S ;:y __ C1.J.g.'.le-C 'TJ. Cl VJ_ j_- o:::"\ Cc_,_ "-

ning. Hithörande ver~rntällighetslo.g skulle mec~ ti:1_u;'r(1nin{; 2.v stadgandet 

i 5 § lagen om s jälvstyr 10ls elagEms oc:.,ingancle __ VGrks--':X,l1ighet varet av 

G:x:klusi v riks1agss·ci~::'tningsnatur 1 men skulle cmli,c,·t fö:rslagc;t lagen stif-

tas mecl bifgll av .Ä.lands landst]_ngc 

Uti a1J.d1~0. rnomert et e,v 13 § 'behandlas de båda formerna för utövningen 

av landskapets lo.g:J·c ift::J.ingsri:::tt ~ landskaps lagar 1 innef attaJ.'!d e själ vstiin-
1 

diga lagstiftningt1der och lanc~skapslagar; innefattande recipj_e:;, .... od 2.llme,11 

lagstiftning,, ~ 1i:1 tredje grupp bilda landstingsbesluten i beskattningsf:;. .... å

gor 9 dessR sistriärnnda skulle ieke benämnas land slrn,pslagar. 

l_J~~~2:_.§J:~§:p.§_st_yr: .. ~_lEl.~AE2.-1'li.11-.~:tL_u tfärda lag_g_§k.~B~_f~ör51r c111_ill~a:_r~Jl.J~ .. §. ____ _ 
s 1 u tmo m~P-t.~11~ 

Enlig~:; gällande lag h1::--::::. .... landskapsnämnden icke någon bofoge~1het att ut-

färda stadganden, som till sitt innehåll äro förpliktade rättssatser. 

Förslaget tillerkänner landstinget rätt att ät land~apsstyrelsen dele

gera sin befogenhet att genom landskapsförordning utfärda föreskrifter, 

vilk::l till sin art äro av administrativ natur c Dessa land skapsförordning

ai ... skulle underställas ålandsdelegationens granskning. 

y_! ___ Qf_~n_s)rnigp;o~_av 1:.andskapslagar genom . .§..!§:ts~ns or_g§_I_Ljl~" §) ._ __ 

Uti regeringsproposi tinnen till 1919 års riksdag hade republike:i:JS pre-

sident fö~beh~llits stadf~stelserätt, förbunden med absolut vetor~tt, 

men i riksdagen erhöll 12 § sin nuvarande lydelse 9 som tillerkänner ~:)rc

siden-ten absolut veto utan sanktinnsrätt och i allt övrigt gö:i: 1.anc1s:::c:•p8·-· 

lagstiftnL1gen beroende endast av landskapets eget lo.gstif-~n::.ngsorg3':.S 

b 0 ~-Lu+ -u,,e.si ,~ en+P11° i 11f"L' 1rta-nd P '< 'and 01,·::inslRg0-'-~ i"-:-n i ng ·-'n :::-,, i-,,,,+i· ~1 _s·::i+ Ct....- .. vci -- 1 --'-·~ __ .J~ >-J _.l-- J C.LJ •• _, d., •--· __ ur;i..c . .I:' ~ '..-.L ,.::>JJ.. J --· \..... C..._l _l;,:~u--.~o-··J9 

dels av den s j,::~1 v':rlci ::_--.;::i, uppgift en 2,tt; övervaka? ,'1tt landstingets koli1pet0ns 

ickrJ överskric:_es, c1c:la av ornsorts'on att rj_kets nallmänna inJ0:resso' 1 j_c;1c2 

åsidosättes., 

1 mOfao av 12 § har öve:~·förts till 13 § och i 2 ·::iom. har en såd2n f:Lnd-

ri.ng vidtagj_ ts ~ att land~::;tingsbesluten av le.nds-~ingets talrr./:=t:1 s 1-rulle di-

rekte instindas ti.11 :eepublilcens president., 

presi~ent i vissa fall skall 

vid utövningen 'lV sj_n vr3to::. .... ätt 1)eträffande :;_m1::1stingets lagstiftnjng 



- 464 -
infordra högsta domstolens utlåtande. Enligt numera vedertagen rättsupp

fattning anses högsta domstolens uppgift i dessa fall innefatta endast 

en konsultativ prövning, men icke att domstolen på ett för presidenten 

bindande sätt avgör kompetensfrågan. Under den tid Ålands autonomi varit 

i funktion har högsta domstolens utlåtande - frånsett ett enstaka undan

tagsfall - i praxis städse varit normgivande för presidentens resolution. 

Enligt förslaget skulle landets högsta judiciella myndighet fortfa

rande beredas tillfälle att uttala sin åsikt i de juridiska spörsmål, som 

beröra landskapets lagstiftningsgebit. Då det emellertid är nödvändigt~ 

att dessa ärenden Tuliva med största möjliga tillbudsstående sakkunskap 

förberedda, har regeringen velat lägga särskild vikt uppå, att även å-' 

landsdelegationen finge utlåta sig innan en kompetensfråga avgöres• vil

ket vore ägnat att stärka förtroendet till att det träffade avgörandet 

motsvarar vad som kan anses rättvist och skäligt. 

FörbGhållet att republikens president äger rätt att låta laril skapslag 

förfalla, där han anser lagen vara "stridande mot republikens allmänna 

intressen" intogs i självstyrelselagen i samband med den ändring i syste

met för landskapslagarnas utfärdande, som i riksdagen genomfördes vid 

sanktionsrättehs utlYö nstrande • 

Den befogenhet, som genom berörda stadgande tillerkänts presidenten, 

är till sina grunder svävande och kan vara beroende på prövning med hän

syn till för tillfället rådande politiska stämningar. I huvudsak äro ju 

rikets intressen redan beaktade genom den i självstyrelselagen genomför

da kompetensfördelningen och kompetensprövningen. Veterligen har vetorät

ten på denna grund icke i praxis behövt utnyttjas, utom i ett enda fall, 

då en landskapslag a:~ en obetydlig anledning hindrades träda i kraft. 

Det synes överensstämma med lagens rätta förstånd, att varsamh13t bör iakt

tagas vid vetorättens utövning på nu angivna grund och att befogenheton 

icke utövas på sådant sätt, att autonomins grundprinciper, vilka presi

denten jämlikt 24 § R.F. jämväl äger upprätthålla, obehörigen läderas. 

Ifrågavarande uttryck med dess obestämda och tänjbara innebörd synes böra 

modifieras och avgränsas - samt härmed förknippade osäkerhetsmoment ur 

självstyrelselagen avlägsnas. 

I sådant syfte har detta stadgande i förslaget avfattats sålunda, att 

vetorätten i denna form kunde komma till användning i de fall, att lands-

=~tinget vidtagit lagstiftningsåtgärder, som ~ppenbarligen inkräkta pä ri

kets inre eller yttre säkerhet. Genom en sådan avgränsning av ifrågavaran

de förbehåll skulle stadgandets innebörd och syftemål klarläggas och möj

ligheterna till en alltför extensiv tolkning till landskapets nackdel 

elimineras, utan 'att likväl rikets berättigade intresse skulle i något 

avseende åsidosättas. 
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9. Landskapslaga~ av blandad natur (14 § 3 mom. ). 
Det förekommer ofta nog att lagar och föradningar upptaga rättsnormor 9 

vilka med avseende å sin art äro att hänföra dels till rikets, dels till 

landskapets behörighetsområde, samt att bestämmelser, hörande till båda 

kategorierna äro så sammanflätade, att en uppdelning utan omarbetning 

ej kan genomföras. I praxis hava dylika lagar av b(Landad natur behandlats 

sålunda, att landstinget med eller utan ändringar i de delar, som hänfö

ras till landskapets befogenhet, ac.cepterat vederbörande författning så

som ett enhetligt, systematiskt uppställt lagkomplex. Sålunda har inkodi

fiering i lokal lag av stadganden, hörande till rikslagstiftrtingen, icke 

i och fÖT sig ansetts utgöra hinder för landskaps lagens ikraftträdande, 

då i landskapslagen upptagits enstaka stadganden i ämnen, som rätteligen 

hört rikslagstiftningen till, men som utgöra integrerande delar av don 

lokala lagen och ansetts b:öra däri upptagas för att komma i sitt rätta 

sammanhang. Ett dylikt förfaringssätt har dessutom ansetts betingat av 

praktiska skäl, enär eljest tvivel kunrle uppkomma därom 9 huruvida resp. 

rikslagsbestämmelser överhuvud skola 9 lösryckta ur sitt sammanhang, kun

na förverkligas på Åland vid lokallagens tillämpning i praxis. För doma

re resp. åklagare och andra sakägare skulle det medföra en betiinklig osä

kerhet och svårighet, därest de kompletterande rikslagsbestämmelserna 

måste uppsökas på annat håll. 

Ovan angivna principiella ståndpunkt beträffande betingelserna för 

blandade lagars ikraftträdande hava i ett stort antal fall godkänts så

väl i utlåtanden, avgivna av ålandsdelegationen och högsta domstolen 9 

som ock av republikens president uti hans resolutioner i anledning av 

underställda landskapslagar. Förutsättning för ikraftträdandet har all

tid varit 9 att någon förändring av gränslinjen mellan rikslagstiftningens 

och den lokala lagstiftningens giltighetsområden icke äger rum genom i

kraftträdandet. 

De från rikslagstiftningen hämtade stadgandena böra i sak fullt över

cmsstämma med vederbörande rikslag; sker avvikelse, måste landskapet an
s os havaila.enna del vidtagit cm självständig lagstiftningsåtgärd och däri

genom gjort intrång i rikets lagstiftningsrätt. Omförmälda villkor bör 

strängt vidhållas, då fråga är om ett stadgande med grundlagshelgd; ett 

sådant måste, då detsamma införes i en landskapslag, upptagas oförändrat 

såväl till innehåll som uttryckssätt. 

Den principiella ståndpunkt, som i lagtillämpningen tagit sig uttryck 

synes böra lagfästas genom uttrycklig föreskrift i självstyrelselagen. 

10. Landskapets initiativrätt (15 §). 

Uttrycket "antaga peti tionsförslag och motion" i gällande lag har ut

bytts mot "väcka initiativ". 
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Syftomålet med landskapets nämnda initiativrätt synes vara att bereda 

landstinget möjlighet att med stöd av den lokala sakkännedom, varöver 

landskapsmyndighetorna förfoga, påverka rikots lagstiftning i och fö:.L'' 

åvägabringande av särlagstiftning rörande Åland i något ämne, som enligt 

självstyrelselagen är förbehållet rikets exklusiva lagstiftningsmakt. 

Landskapets initiativ bör gå ut på åstadkommande av en enbart för land

skapet gällande lagstiftning. Härmed är icke sagt, att initiativet nöd

vändigtvis behöver utmynna i en fristående lagstiftningsakt; de special

föreskrifter rörande Åland, varom fråga är, kunna likaväl inarbetas i 

det i ämnet tilläventyrs gällande allmänna lagkomplexet. 

Landskapets nu berörda initiativrätt skulle enligt förslaget icke vara 

begränsad till lagmotionor; ävc.m framställningar av typen hemställnings

resp. finansmotioner bleve tillåtna. 

11. Särskild föredragande för åländska angelägenheter (17 § 2 mogi_!.)_!. 

I förslaget har EJ.ed beaktande av såväl rikets som landskapets intresse 

intagits bestämmelse därom, att ärenden, som röra Åland 7 skola i stats

rådet föredragas från justitieministeriet av en med Ålands självstyrelse

lagstiftning förtrogen tjänsteman. 

Ärenden, som röra bidragsregleringon och extraordinarie anslag böra 

dock självfallet ankomma å finansmj_nisteriets beredning. 

12. Förvaltningsvorksamheten (19 §). 
Landskapets förvaltningsbefogenhet är enligt 17 § självstyrelselagen 

avgränsad enligt samma system, som i 9 § följts vid uppdelningen av lag

stiftningskompetensen. Behörighetsgränserna i dessa två paragrafer täcka 

i huvudsak varandra; regeln är sålunda den, att angelägenheter, som en

ligt 9 § äro förhehållna rikets exklusiva lagstiftningsmakt, jämväl j_ 

fråga om don därav föranledda förvaltningsverksamheten ankomma å stats

maktens organ. I stort sett har Regeringen ansett sig kunna följa denna 

beprövade linjodelning mGllan stats- och landskapsförvaltning. -r!:tt sträng 

vidhållande av denna grund för kompetensfördelningen är dock icke någon 

tvingande nödvändighet; avvikelse från regeln bör tagas i övervägande, 

där lämplighetsskäl tala för en förvaltningsförskjutning. 

Den riksmyndighet tillkommande tillsynsbefogenheten på undervisnings

väsendets och hälsovårdens områden har i förslaget inskränkts till den 

:förvaltningsvorksamhet som förbehållits riket. 

Inrättande av rent lokala farleder skulle ankomma å landskapet, lika

så lufttrafiken i sjukvårdons och turismens tjänst. 

Samtrafikon mellan Åland och fastlandet skulle förvaltas av staton i 

samråd med vederbörande landskapsmyndighet. 
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13. Överenskommelsoförordningar (20 §). 

Genom s.k. överenskommelseförordning har enligt 18 ~ av gällandG lag 

möjlighet beretts till sådan överenskomnelse mellan staten och landska-

pot9 att något visst förvaltningsonråde helt eller delvis även framgent 

förbleve under statens myndigheter 9 resp. att den allmänna förvaltninge~ 

tillhörande uppgifter hänfördes till land skapsförval tningen. Denna forE1 

av lagstiftning har i förslaget bibehållits 9 med regeringen och land ska

pet förbehållen rätt att uppsäga förordningen. 

14"... Landskapets rätt till självbeskattning. (23 §). 

Landskapet har i förslaget tillerkänts större frihet att fastställa 

grunderna för sin självbeskattningsrätt. 

Av praktiska skäl borde landstinget erhålla befogenhet att i vissa 

fall till landskapsstyrels en delegera bestäffi~nderätten mlg ående avgift,:;r, 

som erlägges för landskapsmyndigheternas tjänsteförrättningar och expedi

tioner m.m. Beträffande påförandet och uppbärandet av tilläggsskatt och 

tillfällig extra inkomstskatt, som av landstinget påbjudits, har menings

skiljaktighet uppstått mellan länsstyrelsen och landskapsmyndigheterna. 

Ett förtydligande av resp. stadgandcm har ansetts erforderligt. 

Landskapets rätt till de s.k. vederlagsmedlen för kulturella och andrB 

landskapets allmänna väl befrämjande ändamål skulle ·.enligt förslaget ge

nom stadgando i självstyrolselagen lagfästas. 

15. S.iälvstyrelselagstiftningens skattefinansiella systern. (28-33 §~). 

På sätt frarngåi~ av 25 § i självstyrelselagen är autonomilagstiftninger 

skattefinansiella systern. så anlagt 9 att. kostnaderna för den förval tning 1 

som förbliver hos statens myndigheter, bestridas med statens medel 1 vare

mot övriga utgifter för landskapets förvaltning och således även anslags

behoven för de statliga förvaltningsuppgifter 1 som successivt övergått 

till lokalförvaltningon 9 bestridas av landskapet självt. De från landska

pet utgående indirekta och huvuddelen av de direkta skatter, som i riket 

uppbäras, tillfalla fortfarande statskassan 1varemot landskapet för täckar 

de av sina behov är i första hand hänvisat till närings- och nöjesskatter 

vilka ställts till landskapets disposition, vissa avgifter ävensoa själv

beskattning i form av tilläggsskatt till den allmänna inkomstbeskattninge 

och tillfällig extra beskattning. Landskapet tillkommer nyttjanderätt tiJ 

vissa statens jordegondomar på Åland 1 varjämte landskapet har rätt till 

de tidigare om.förmälda vederlagsmodlon. 

För utjämnande av eventuellt uppkommande olikformighet i beskattninger 

vid jämförelse med andra delar av landet stadgas i 26 § av självstyrolse

lagon, att bidrag ur statsmedel bör utgivas till landskapet, därest det 

framgår, att beskattningen i landskapet för självförvaltningens ordinarie 



- 468 -
bohov är i förhållande till de förmåner landskapet åtnjuter proportions-

vis högre än beskattningen i medeltal för motsvarande ändamål annorstä

des i riket. Fastställandet av bidragets storlek i överensstämmelse r:wd 

dessa normer ankoBmer enligt lagon å ett särskilt organ, ålandsdeloga.

tionen, till vilken statsrådet utser tvenne och landstinget likaledes 

tvenne ledamöter. Ordförande i delegationen är landshövdingen. Delega

tionens beslut skola för att bliva gällande stadfästas av republikens 

president. 

Såsom av stadgandena i 25 och 26 §§ framgår, har lagstiftaren utgått 

från antagandet, att landskapet i huvudsak kunde reda sig med de för dess 

behov anvisade skattc~inkomst(3rna och övriga ovannänmda inkomstkällor samt 

att, därest dessa intrader icke hunne till, bristen skulle täckas genom 

självbeskattning. Dem härigenom eventuellt uppkomna överbelastningen i 

beskattningshänseende av landskapGt i jämförelse med andra delar av riket 

borde efterförloppet av tre budgetår i sändar utjämnas genom bidrag ur 

statsmedel åt landskapet. Lagstiftaren utgick sålunda från d1:m uppfatt

ningen, att utvägen av självbeskattning endast i ringa mån behövde anli

tas. Sedermera har det emellertid visat sig, att den utjämning som i an

tytt avseende förcrnkri vits, icke kunnat hållas inom så snäva gräns er, 

som vid lagens stiftande antagits, och att landskapets budget •after över

tagandet av resp. förvaltningsressorter utvisar ett betydando årligt 

deficit, som måste täckas genom statsbidrag, därest man vill undvika en 

oproportionerlig skattestegring för landskapets inbyggare. 

Vid de senast verkställda treårsavräkningarna, omfattande perioderna 

1938-1940, 1941-1943 och 1944-1946 WJ;Dpgingo de av ålandsdelogationen 
till kompensation godkända utgifterna för självförvaltningens ordinarie 

behov: 

för 
Il 

11 

t1 

11 

11 

Il 

Il 

Il 

år 1938 till mk 
11 1939 Il Il 

11 1940 Il .. 11 

Il 1941 Il Il 

Il 19 42 Il Il 

11 

11 

Il 

11 

1943 
1944 
1945 
1946 

11 Il 

11 Il 

Il 11 

11 Il 

OOOGOO 

000000 

., • 0 •• 0 

ooooeo 

000000 

000000 

O<tOOOO 

12,241,567:-
12 ? 7 3 4 ? 48 8 : -
10.872,154:-
12, 750,126:-
14,303,847:-
18,021,611:-
20, 279, 764:-
33, 653, 440:-
49,412,002:-

Såsom avdrag vid utjärrmingen observerades vid bidragsregleringen in

komster~ 

för år 1938 till belopp av mk 
Il Il 

11 11 

1939 
1940 

11 

Il 

11 Il Il 

Il 11 11 

944,613~-

1,053,135~-

1,264,870:-
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för 0 1941 till belopp av mk 195199382~-ar 

11 Il 1942 Il 11 11 Il 1,863,885~-
Il Il 1943 11 Il 11 11 2,521,627~-
11 11 1944 Il Il 11 " 3,093,764~-

" 11 1945 Il 11 11 Il 4,7389820:-

" 11 1946 " Il " Il 7,362,501~-

och för 1944, approximativt kalkylerat, mk 3,109,850~-. 

De landskapet såsom statsbidrag tillf allande utgiftsöverskotten upp-
gj_ngo sålunda~ 

för år 1938 till mk ••• 0 • 0 11, 296, 954~-, 
Il " 1939 Il Il 11,881,353~-000000 

Il " 1940 11 11 9? 607? 28 4 ~ -00000• 

Il Il 1941 " 11 11, 230, 744~-0 0 • 0 • 0 

Il Il 1942 11 11 12,439,962~-000000 

" 11 1943 " " 15,499,984~-•••&•• 

" " 1944 11 11 179186,000~-• 0 • 0 0 0 

" 11 1945 " " 28,914,619~-000000 

11 11 1946 Il " 42,049.500~-•• 0 0 O' 0 

Sammanlagda beloppet av de utgiftsposter, som icke blevo till kompen

sation godkända, utan stannade landskapet till last, uppgick för treårs.

perioden 1938-1940 till mk 118,488~- - för perioden 1941-1943 till mk 

218,831~- samt för perioden 1944 - 1946 till mk 155.831~-. 

Hade landskapet varit nödsakat att under tiden mellan treårsreglering

arna förskottsvis genom självbeskattning eller anlitande av sin kredit 

anskaffa nödiga medol för handhavandet av sin förvaltriing, skulle detta 
varit ägnat att i hög grad försvåra landskapsförvaltningens nydaning och 

de olika förvaltningsgrenarnas övertagande av landskapet samt måhända del

vis lamslå landskapets förvaltningsorganisation. I syfte att undvika 

förhandsbeskattning i landskapet t illdodos es fördenskull landskapets be-

hov av medel för självförvaltningens genomförande och vidmakthållande 

genom årligen återkommande förskottsbetalningar av statsmodel. Förhands

betalningen till landskapet utgår numera i form av direkta budgeterade 

förskottsanslag. Dessa förskott gå i avräkning å det slutliga bidragsbe

loppet9 som bestämmes efter treårsperiodens slut. 

Den skattofinansiella utjämningen mellan riket och landskapet ägor 

rum under tvenne forrier~ den ordinarie bidragsregleringen samt den extra----
ordinarie bidragsregloringen. Den förra avser utjärani.ng av landskapets 

ordinarie, budgeterade utgifter, don senare anvisande av statsbidrag för 

landskapets extraordinarie utgifter på därom av landstinget gjord särskild 
framställning. 

För att fylla do luckor och brister lagstiftningen företer har åla~s-
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delegationen i stor utsträckning varit tvungen att utarbeta Gn speciell 

procedur för fullföljande av sina lagbestämda arbetsuppgifter. De moto

der, som sålunda utbildats under årens lopp, hava vunnit högsta domstc .. 

lens godkännande. 
De av ålandsdelogationen tillämpade systemet för treårsavräkningen 

är i korthet sagt följande. 

Emedan den faktiska skattebelastningen i landskapet befunnits icku 

vara användbar såsom grund för beräkning en av det landskapet ur statens 

medel tillkommande bidraget, har äland sdelogationen, .utgående från att 

skattebördan i huvudsak likformigt drabbade invånarna på Åland och i öv

riga dolar av riket samt att don ev. självbeskattningen sålunda borde ut

göra exponenten för skattetryckets stegring 9 av praktiska skäl ansett sig 

böra uträkna statsbidraget efter skillnaden mellan landskapet tillfalln2, 

inkomster och dess utgifter, eller med andra ord efter den brist, som 

landskapet skulle varit nödsakat att till täckande av sina ordj.nariG 

budgetbehov fylla. Denna brist har ansetts motsvara den ökning av skatte

bördan på Åland, vilken enligt 26 § i självstyrelselagen skall utjämnas 

genom statsbidrag. 
Landskapet har på grund av sitt självstyrelseprivilegium full frihet 

att bestämma över sin ·budget och votora för landskapets behov erforder

liga anslag. Men då självstyrelselagens system för utjämning förutsättor, 

att en betydande del av landskapets budgeterade utgifter sko la gonom lJi

dragsregleri ngen gottgöras landskapet av statsmedel kräves s jälvfal.let 

ur synpunkten av rikets intresse en noggrann efterprövning av dot sätt, 

på vj_lket landskapet utnyttjat sin budgeträtt. Ålandsdelegationens ofter

handskontroll verkställes sålunda 9 att delogationen i nu antytt syfte 

underkastar resp. poster, såvitt de: ansetts böra komma under omprövning 

såväl till beloppet som i avseende å utgifternas art och beskaffenhet. 

Härvid har kontrollorats 9 att utgifterna av landskapsmyndighet1:::rna äro 

kalkylerade med iakttagande av nödig sparsamhet och att de icke överstiga 

vad som för motsvarande ändamål i genomsnitt anslås uti övriga delar av 
rj_ket. 

Regeringen har även för sin del vid granskning av ålandsde~:_egationons 

förfaringssätt funnit, att delegationens metoder och ledande normer fö~ 

finansregleringen böra anses baserade på riktiga grunder. De svåra tolk

nings- och tillämpningsfrågor, som förekommit till följd av den gällande 

lagstiftningens otillfrodsställande utformning 9 hava i praxis erhållit en 

ur rättmätighetssynpunkt riktig lösning. 

Vid övervägandG av spörsmålet om utjämningsproceduren har Regeringon i 

all huvudsak ansett sig kunna följa de riktlinjer, som praxis i dotte, 

avseende utbildat. Det måste anses sakonligt att de nuvarande? delvis 
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rätt svävande och oklara, dels svårtill~mpliga stadgandena i denna del 
av s j~Ll-Vstyrelselagen utbytas mot rättssatser, byggda på den praktiska 

tillämpningens vedertagna grunder. Nu ifrågavarande avsnitt av :för0~1 .:i_z3·3n

de lagförslag omfattar inalles sex paragrafer 28-33 §§, vilka sålunda kOCT

me att ersätta den nuvarande 26 §. 
I fråga om ålandsdelegationens sammansättning har Regeringen ansett, 

att ordförandeskapet i ålandsdelegationen icke ovillkorligen borc3-e samman-

föras med landshövdingeposten på Åland, utan att till ordförande i dele
dä1" sådant anses lämnlif!t .. / 
gationen?Kuno.-e .. -I ororaas- å1Ten annan person. :Denna borde dock? på samma 

sätt som Ålands landshövding utses av republj_kens president efter överens

kommelse med landstingets talman. Ordförande och samtliga ledamöter även

som ersättare för envar av dem skulle utses på obestämd tid och förord·
nandet kunde återkallas, när skäl därtill föreligger. 

Såsom expertkollegium skulle det åligga delegationen att, vid sidan 

av sin egentliga uppgift såsom organ för bidragsregleringen, på anmodan 

tillhandagå statsrådet och dess ministerier med utlåtanden i landskapet 

och dess självstyrelse rörande angelägenheter, så ock att enligt stats

rådets uppdrag uppgöra förslag till överenskommelseförordningar 9 då så

dant av behovet påkallas (28 § 2, 3 och 4 mom. samt 33 §) samt att grans

ka förslag till landskapsförordningar (13 §). 

Den ordinarie bidragsregleringen skulle enligt lagförslaget (29 §) 

verkställas per ~inansår och icke såsom tidigare för treårsperioder. Å
stadskommande av årliga avräkningar har varit ett länge närt öhskningsmål 

hos landskapsmyndigheterna. Härigenom kunde anslagsbehoven bättre över

blickas och ett stabilare underlag för budgetberedningen erhållas. Genom 

de långa intervallerna vid bidragsutjämningen uppkomma vid landskapets 

årliga budgetreglering vissa osäkerhetsmoment, vilka med tillhjälp av år

liga avräkningar kunde undanröjas. För ettårsavräkningar tala även kris

tidens osäkra och flukturerande prisförhållanden. Några nämnvärda svårig

heter för de fall, att jämförelsepunkter för flere år borde läggas till 

grund för kompensationsprövningen, torde icke vara att emotse, då materj_a

let från föregående avräkningar givetvis alltid stode till förfogande. Är 

åter fråga om ett företag eller anslagsbehov av den storlek, att kostna

derna borde fördelas på flera år, kräves ovillkorligen att ett detaljerat 

program för arbetets planläggning i hela dess vidd jämt·e utförlig moti ve,

ring framlägges i respo budgethandlingar. 

Ur synpunkten av rikets intresse synes nu berörda reformkrav även med--· 

föra fördelar, bl.a. därutinnan, att räntekostnaderna å förskottsbelop

pen resp. å upplånade medel skulle genom de tätare likviderna avsevärt 

nedbringaso 

Gränsen mellan ordinarie och extraordinarie utgifter har i förslagets 

text uppdragits med större skärpa än i gällande lag, dock i anslutning 
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till vedertagen praxis (30 §). Proportionalitets- och reciprocitetsgrund

satserna hava upptagits med iakttagande av de riktlinjer lagtillämpning

en härutinnan följt, likaså normerna för utjämning av utgifterna för 

ålandsdelegationen 9 ränteutgifter, subventioner och understöd. Bestämman

det av posterna i inkomstkalkylen skulle jämväl äga rum enligt nu tilläm

pade regler (29 §). 
Vid prövningen av frågor om beviljande av extraordinarie statsbidrag 

skola enahanda behörighets-, proportionalitets- och reciprocitetssynpunk

ter anläggas som vid den ordinarie regleringen. 

I fråga om underställningsförfarandet hava särskilda ändringar och 

tillägg vidtagits i lagti3xtern2. Den ordinarie bidragsregleringen kan 

komma till stånd endast under förutsättning att republikens president 

stadfäster ålandsdelegationens beslut. Kan giltigt beslut icke åstadkom

mas av orsak att presidenten icke önskar oförändrat stadfästa delegatio

nens utjämningslikvid 9 måste frågan hänskjutas till förnyad behandling 

av delegationen. Även i detta skede har delegationen fri prövningsrätt 

i enlighet med de i självstyrelselagen ingående föreskrifterna, ehuru 

det givetvis ankommer å delegationen att såvitt möjligt söka utfinna en 

bas för åstadkommande av en definitiv lösning i sammanjämkningsväg (31 ~). 

Även beslut om beviljande av extraordinarie bidrag skola av republi

kens president stadfästas oförändrade eller ogillas. Vägrad stadfästelse 

kan innebära att saken lämnas beroende på ny framställning av landstinget, 

resp. ny behandling av delegationen. I sistberörda tvenne fall torde det 

anses skäligt att motivera för återremissen angivas i resolutionen. 

Förfarandet i stadfästelseinstansen har i lagförslaget reglerats en

ligt nu angivna grunder, vilka i huvudsak ansluta sig till rådande praxis 

(31 §). Därjämte har i en särskild pg.ragraf (32 §) de legala normerna 

för förskottsregleringen angivits. 

Underställning· till republikens president bör äga rum jämväl då dele

gationen avslagit landstingets framställning om extraordinarie bidrag. 

16. Tjänstgöringsskyldighet i stället för fullgörande av krigstjänst 

(34 §). 

Enligt den gällande självstyrelselagen äro Ålands inbyggare befriade 

från skyldigheten att fullgöra värnplikt, men äro i stället förpliktade 

att göra motsvarande tjänst vid lots- och fyrinrättningen. Närmare före

skrifter angående denna tjänstgöringsskyldighet skulle utfärdas genom en 

speciallag. Regeringspropositioner i detta ämne hava även förelagts riks

lagarna åren 1922, 1924 9 1926 och 1929, men har någon lagstiftning av 

kända orsaker tillsvidare icke kommj_t till stånd. Enär ordnandet av 

tjänstgöringen vid lots- och fyrinrättningen enligt vad erfarenheten 

ådagalagt möter stora praktiska svfu,igheter, hade Regeringen i 1946 års 
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proposition föreslagit en sådan omläggning av systemet, att ålänningar

na i stället för fullgörande av krigstjänst skulle förpliktas tjänstgö

ra vid civilförvaltningen. Denna tjänstgöringsskyldighet skulle regleras 

genom en särskild lag 1 utfärdad med bifall av Ålands landsting. Förslag 

till en dylik verkställighetslag har sedermera enligt Regeringens upp

drag utarbetats av en särskild kommitte under ordförandeskap av hovrätts

presidenten, friherre von Hellens, mGn har denna kommitte på grund av 

verkställda undersökningar kommit till det resultat? att den föreslagna 

tjänstgöringsskyldigheten även i denna utvidgade form skulle möta svårig

heter av praktisk och ekonomisk art. Kommitten ansåg för sin del 9 att 

någon annan lösnj_ng än ålänningarnas befrielse från värnplikt utan mot

svarande tjänstgöringsskyldighet icke stod till buds. 

Grundlagsutskottet vid 1946 års Riksdag har i denna fråga inhämtat 

försvarsrevisionens utlåtande, som avgivits den 13 maj 1948. Häri hävdar 

revisionen den uppfattning, att värnplikten och därmed förenade skyldig

heter principiellt borde likformigt fullgöras av samtliga finska medbor

gare. Försvaret av Ålands i försvarsavseende viktiga territorium kunde 

icke särskiljas från rikets försvar i övrigt. Då landskapet emellertid 

vore fördragsmässigt demilitariserat och då ålänningarnas krigstjänst 

inom annorstädes förlagda truppförband ur demilitäriseringssynpunkt vo-

re ägnat att vålla betänkligheter tillstyrkte försvarsrevisionen försla

get att ålänningarna i stället för fullgörande av krigstjänst skulle 

förpliktas till motsvarande tjänstgöring vid civilförvaltningen. Försvars

revisionen framhåller 1 att det vore orätt att ålänningarna allt fortfaran

de bleve frikallade från alla skyldigheter att biträda vid fäderneslan

dets försvar, på sätt härintj_lls varit förhållandet i uppenbar strid mot 

självstyrelselagens uttryckliga stadganden. 

Regeringen har i denna ömtåliga fråga ställt sig på samma principiella 

ståndpunkt som pro positionen till 1946 års Riksdag. Att för framtiden 

befria ålänningarna från alla skyldigheter i nu omförmält avseende skul

le icke sammangå med larrlskap2ts statsrättsliga förhållande såsom Gn o

skiljaktig del av riket och kan fördenskull icke ens komma i fråga. Re

geringen har i anslutning till den tidigare propositionen ansett sig kun

na förorda en sådan lösning, att ålänningarna i stället för fullgörande 

av värnplikt skulle förpliktas biträda vid landets försvar gGnom tjänst

göring vid civilförvaltningen. Nämnda tjänstgöring skulle regleras genom 

en särskild rikslag 1 utfärdad med bifall av larrl stinget. Huru denna svår

lösta lagstiftningsfråga bleve ordnad 1 skulle enligt förslaget ålänning

arna temporärt tillföräkras befrielsG från varje slag av tjänstgöring. 

r7. Språklagstiftning. (36.37. 38. 39 §§). 

Bnär Åland f .n. är ett enspråkigt svenskt språkområde och bevarandet 
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av landskapets språkliga och kulturella egenart utgör ett av autonomi

lagstiftningens huvudsyftemål, har uttrycket 11 i område mGd finsk ·be-

f olkningstnaj ori tet 11 ansetts böra ersättas med loku ti onen 11 i enspråkigt 

finskt område". Tvåspråkiga områden på Åland måste anses vara en anomali 

med hänsyh till autonomilagstiftningens föreskrifter angående skolsprå

ket. 
Enligt förslaget vore ålandsdelegationens ämbetsspråk svenska, vilket 

motsvarar nu tillämpad praxis. 

38 § har ansetts erfordra en förtydligande omformulering såvitt angår 

skriftväxlingsspråket mellan landskapets och statens myndigheter på Åland 

och republikens regering, centrala myndigheter samt överdomstolar och myn

digheter, vilkas förval tn ingsdistrikt omfattar förutom landskapet Åland 

jämväl annan del av riket. 

De utlåtanden, som högsta domstolen avgiver till republikens president, 

vor</tidigare avfattade på svenska, men hava under senare år varit finsk

språkiga.Dett~ har motiverats därmed, att dessa utlåtande äro ställda 

till republikens president och att domstolens inre ämbetsspråk är finska. 

Emellertid hava sagda utlåtande stor betydelse för landskapets inbyggare 

och myndigheter, och det vore även i rikets intresse, att de skulle taga 

kännedom om utlåtandenas innehåll för undvikande i möjligaste mån av kom

petenskonflikter. Därjämte bör beaktas, att republikens presidents reso

lutioner i dessa ärenden givas på svenska, vadan det synes naturligt, att 

högsta domstolens utlåtanden avfattas på samma språk. På grund härav har 

regeringen ansett, att dessa utlåtanden skola avfattas på svenska likasom 

ock högsta domstolens avgöranden av vissa tivstefrågor enligt 43 §. 

18. Undervisningsanstalter (35 §). 
Under denna paragraf har upptagits bestämmelserna i garantilagens 2 '.-i, 

kompletterade med en för<CJSkrift om inrättande av privatskola i landskapet. 

19. Besvär och åtal för brott i tjänsten (40, 41 och 42 §§). 

I lagförslagets 40 § regleras jämväl besvärsrätten i de fall, då land

skapsstyrelsen övertagit statsrådets eller central förvaltningsmyndighets 

funktioner. Landshövdingens i 2 mom. stadgade befogenhet att i vissa fall 

förbjuda verkställigheten av landskapsmyndighets beslut finge Gnligt för

slagGt utövas endast GftGr justitiekansierna hörande. 

I 41 § av förslaget har inryckts stadgande rörande forum för tjänsto

åtal mot föredragandG vid lamskapsstyrelson och övriga tjänstemän vid 

landskapsförvaltningen. 

Väckande av åtal mot lantrådet och ledamot av landskapsstyr els en tor

de böra överlämnas åt justitiekanslern på anmälan av landshövdingon. 
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20. För:te>arandet vid högsta :doJgstö.len. då kompE?.tenskonflik~~.!___handl.§:_g

_gas ( 43 §) ._ 

Genom sj~lvstyrelslagens 35 § har högsta domstolen enligt den tolkning, 

som hävdats av doktrinen, tilldelats en rätt vidstr2ckt befogenhet att 

avgöra kompetenskonflikter, uppkomna genom landskapsautonomin såväl på 

lagstiftningens som förvaltningens gebit. Dessa avgöranden äro icke do

mar9 utan utlåtanden med förpliktande verkan. 

Det torde med fog kunna ifrågasättas 9 huruvida detta, till sin inne

börd högst märkliga stadgande, som inför en lagtolkningsinstans med auk

toritativ avgörandc-;rätt, står i god överensstämmelse med själ vstyrelsela

gens 36 §, vilken normerar för:;:'2,randet vid bl. a. · förklaring av lagen. 

Den kontrollrätt 9 som tillerkänts den högsta juiciella myndigheten, kan 

medföra svårartade rätts- och intressekonflikter, om denna utsträckes 

till lagstiftningens område. Stadgandets egentliga syftemål torde vara 

att utgöra regulator mellan resp. förvaltande organ, och i praxis har 

detsamma tillämpats vid uppkommen meningsskiljaktighet mellan statens 

och landskapets myndigheter i fråga om förvaltningskompetensen. Med den

na begränsning torde den i 35 § anordnade utvägen böra bibehållas såsom 

behövlig för sl i tande av behörighetstvister, aåvi tt angår rätt att vid

taga viss förvaltningsåtgärd. I den mån klarare linjer komma att uppdra

gas beträffande kompetensfördelningen, skulle stadgandets tillämplighet 

givetvis minskas. 

Högsta domstolen har vid handläggning av ärenden med stöd av 35 § icke 

aktat nödigt höra den myndighet, mot vilken gjord anmälan om meningsskilj·

aktighet riktar sig. Med hänsyn till den rättsverkan, som tillkommer 

högsta domstolens avgöranden, synes ett kontradiktoriskt förfarande ovill
korligen böra påbjudas. 

Bland de organ, vilkas befogenheter enligt 35 § kunde bliva föremål 

för högsta domstolens kompetenskontroll 9 uppräknas även landstinget. Här

med avses uppenbarligen icke kompetenskonflikter mellan landstinget och 

landskapsnämnden~ dylika konflikter kunna icke slitas på dennc:i. väg. Upp-
ko mm meningsskiljaktighet rörande gränserna för landstingets lagstift-

ningsbefogenhet 7 prövas dessa frågor i den ordning 14 § stadgar. Lands

tinget såsom organ för landskapets lagstiftning och beskattning bör hål

las utanför paragrafens giltighetsomräde. 

Lagen lämnar icke klart besked därom, i vilken ordning högsta domsto

lens avgörande skall påkallas och vilka myndigheter kunna anses behöriga 

att äska sådant avgörande. Praxis har i detta avseende varit vacklande, 

och det har t.o.m. gjorts gällande, att det uteslutande skulle ankomma å 

regeringen att överlämna dylika kDmpetonsfrägor till högsta domstolens 

avgörande. Bnligt förslaget skulle denna fråga lösas sålunda, att begrep--
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pet "meningsskiljaktighet" skulle avse endast resp. riksmyndighets och 

landskapsstyrelsens förvaltningsbefogenheter enligt självstyrelselagen 

samt att endast vederbörande riksmyndighet och landskapsstyrelsen skulle 

hava rätt att självmant påyrka högsta domstolens avgörande såväl i det 

fall att åtgärd allaredan vidtagits som även därförinnan. 

21. Särskild valkrets för Åland (45 §). 
Vid de val, som nämnas i 45 §, torde lan:lskapet få bilda en särskild 

valkrets. Genom denna bestämmelse skulle Åland på grund av dess särställ

ning inom rikskomplexet beredas förmånen att under alla förhållanden 

företrädas i riksdagen av en representant .. 

22. Internationella garantier. 

Genom 6 § garantilagen och genevebeslutet av år 1921 har åt Folkför

bundets råd överlä1TI1ats att övervaka tillämpningen av stadgandena i ga

rantilagen. Sedan Folkförbundet efter världskrigets slut upphört att fin

nas till och ersatts med Förenta Nationerna med därunder lydande organ, 

har den i garantilagen stipulerade internationella kontrollen i sin ti

digare form bortfallit vadan tillämpningen av Geneve-beslutet och sagda 

paragraf i garantilagen de facto eliminerats. Den åländska landstings

opinionen, som håller före, att garantierna vore en given konsekvens av 

landskapets erkända neutrala ställning, anser på denna grund kravet på 

ett initiativ från Regeringens sida i och för garantiernas återupplivande 

vara av grundväsentlig betydelse vid självstyrelselagens revision. 

Uti propositionen till 1946 års Riksdag har i lagförslaget under 46 § 

intagits en bestämnrnlse, enligt vilken Regeringen förpliktas att, såsnart 

möjlighet, därtill föreligger söka utverka ett återupplivande av förbe

rörda internationella garanti, såvitt angår tillämpningen av vissa auto

nomilagstiftningens grundläggande stadganden. 

Efter propositionens överlämnande har det framgått, att vissa hinder 

av utrikespolitisk art möta upptagandet av 46 § i den reviderade själv

styr elselagen. Riksdagens utrikesutskott har i sitt ovan åberopade utlå-

tande förordat paragrafens uteslutning. 

På grund av vad sålunda förelupit och jämväl med hänsyn därtill, att 

46 § i dess föreslagna avfattning ur lagteknisk synpunkt lämnar rum för 

vissa betänkligheter, har Regeringen aktat nödigt utesluta paragrafen ur 

den reviderade lagtexten. Detta skulle givetvis icke lägga hinder i vägen 

för Regeringen, att såframt förhållandena på det mellanfolkliga området 

det medgiva, taga initiativ till återupplivande av de landskapGt med stöd 

av Geneve-beslutet tillförsäkrade särskilda garantierna. 

Övergångsstadganden. 

Ett särskilt övergångsstadgande är av behovet påkallat angående förfa-
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randet vid den bidragsutjämning, som skall verkställas första gången ef

ter lagens ikraftträdande. 

Det i 10 § 1 mom. av den gällande lagen upptagna interimsstadgandet 

rörande giltigheten av rikets lagar och författningar, tillkomma före 

den 7 maj 1920? då ålandslagen trädde i kraft, har i avvikande redaktion 

upptagits såsom ett slutstadgande i lagförslagets text. 

Därutöver har ett övergångsstadgande ansetts erforderligt för att reg-

lera de fall, då en förskjutning av lagstiftningskompetensen genom den 

föreslagna lagrevisionen äger rum till rikets eller landskapets förmån 9 

men resp. rättsområden under tiden mellan självstyrelsens införande och 

ändringslagens ikraftträdande blivit r~glerade enligt den äldre lagens 

kompetensfördelning . 

.!!.c.!:g om ändring av lagen om utövande av lösningsrä~t vid försäl,ining 

av fastighet i lan~skapet Ålan~ 

Införandet av rättsbegreppet hembygdsrätt i självstyre lselagens system 

har påkallat en redaktionell bearbetning av 1 och 2 §§ i ovan rubricerade 

lag. 

Erfarenheten har visat, att, såsom lösningsförfnrandet för närvarando 

är ordnat, mång:i13,r kunna förgå, innan den, vilken förklarats tillkomma 

lösningsrätt till fastighet 7 äger tillträda densamma, ävensom att under 

mellantiden fastigheten kan inlösaren till förfång graveras med betydan

de inteckningar. För att såvitt möjligt avlägsna dessa missförhållanden 

har uti 4 §vidtagits sådan ändring, att såsnart slutligt bestämts, vem 

lösningsrätt tillkomm2r, äger denna tillträda fastigheten, ävensom att 

inteckning i försåld fastighet icke får1meddelas den nya ägaren, förrän 

frågan om lösningsrätten och lösekilllingens belopp slutligt avgjorts. 

Ändringen j_ 6 § föranledes av den nya bestämmelsen i 5 § självstyre l.se-

lagen, att underdomsto les utslag br.oträffande löseskillingens belopp är 

slutligt. 

F -i.~ordning om ändring av förordningen angående br~ngande j_ verkstäl-

1-~igh~~~ lage:q__?m_Il_j~lvs-gre l__se för l§nds~Qet Åland. 
Såsom en o egentlit~het torde böra anses den omständigheten 1 att repll:J-· 

likens presidents resolution vid landslrnpslagarnas promulgation icko in 

extenso publice:r'ns i Ålands författningssamling. Detta vore särskilt av 

nöden i det fall, att visst förbehåll från statsmaktens sida uppställts 

i fråga om lagar av blandad natur. Det synes fördenskull vara skäl, att 

till 9 § av förordningen den 13 januari 1922, angående bringande i verk

ställighet av lagen om självstyrelse för landslapet Åland, foga ett till

lägg av innehåll, att republikens presidents tillkännagivande aneående 
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landskapslagarnas ikraftträdande alltid bör i Ålands författningssamling 

kungöras. Därjämte torde paragrafen förtydligas i så måtto, att även ut

färdade landskapsförordningar (förslagets 13 §) och överenskommelseförord

ningar skola i sagda författningssamling intagas. 

Ett förslag till ändring av åberopade paragraf biläggas Riksdagen till 

kännedom. 

Med stöd av vad ovan anförts förelägges Riksdagen till antagande föl

jande lagförslag~ 

S j ä 1 v s t y r e 1 s e 1 a g f ö r 

Konfidiellt. 

I läsnine;en. 

Å 1 a n d • 

I enlighet med Riksdagens beslut, tillkommet i den ordning 67 § riks

dagsordningen föreskriver, samt med Ålands landstings bifall stadgas~ 

1 kap. 

Allmänna stadganden. 

1 §. 
Landskapet Åland tillkommer självstyrelse såsom i denna lag stadgas. 

Landskapet 1L1and omfattar Ålands län, sådant detta bestod intill den 

7 maj 1920, då lag om självstyrelse för Åland trädde i kraft. 

2 §. 
Landskapet Ålands befolkning företrädes i ärenden, som höra till dess 

självstyrelse, av landstinget. 

Landskapsförvaltningen omhänderhaves av landskapsstyrelsen, som till

sättes av landstinget. Dess ordförande är lantrådet, som väljes av lands

tinget. 

3 §. 
Till inbyggare i landskapet Åland hänföras de finska medborgare, som 

blivit eller lagligen bort bliva mantalsskrivna i någon av landskapets 

kommuner och vilka under minst fem år oavbrutet där haft sitt egentliga 

bo och hemvist. Den, som vj_d lagens ikraftträdande yppfyller dessa vill

kor, åtnjuter utan ansökan åländsk hembygdsrätt. Finsk medborgare, som 

sedan denna lag trätt i kraft inflyttar till landskapet, tillkommer på 

därom hos landskapsstyrelsen gjord anhållan, hembygdsrätt efter oavbruten 

vistelse på Åland under fem års 'tid. Den, som vid lagens ikraftträdande 

visserligen är mantalsskriven på lLland, men ännu icke varit bosatt i fem 

år, erhåller på ansökan åländsk hembygdsrätt efter det han oavbrutet un

der sammanlagt fem års tid haft sit;t egentlig bo och hemvist på Åland. 

Landskapsstyre lsen må, då särskilda skäl därtill äro, bevilja hembygds

rätt åt den, som under kortare tid än ovan sagts, varit bosatt i landska
pet. 
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Ingår kvinna äktenskap med man, som äger hembygdsrätt på Åland för

värvar ho~1 hembygdsrätt på grund av äktenskapet. 

Hembygtlsrätt på grund av födsel tillkommer inom äktenskapet fött barn, 

vars fader eller moder åtnjuter hembygdsrätt, samt utom äktenskap fött 

barn, vars moder åtnjuter hembygdsrätt. 
Jämte föräldrarna förvärvas hembygdsrätt av i äktenskap fött ogift 

barn under tjugoett år, som är bosatt i landskapet Åland och står under 

föräldrarnas vårdnad. ])ärest blott don ena maken erhåller hembygdsrätt, 

förvärvar jämte denna under dess vårdnad stående barn under här nämnda 

förutsättningar hembygdsrätt. Barn, som fötts utom äktenskapet, följer 

under enahanda förutsättningar sin moder. 
Med stöd av denna paragraf förvärvad åländsk hembygdsrätt förloras, 

om finsk medborgare antages till medborgare i främmande land eller bort

flyttar från landskapet och stadigvarande bosätter sig å annan ort. 

Närmare bestämmelser angående .:.förvärvande och förlust av hembygds

rätt utfärdas genom landskapslag. 

4 §. 
Kommunal rösträtt och rösträtt vid val till landstinget samt rätt att 

utan sådan inskränkning, som i 5 § sägs, förvärva fastighet, belägen 

inom landskapet lland, tillkommer den, som äger hembygdsrätt på Åland. 

Rätt att inom landskapet utöva öppen näring tillkommer person, som 

äger hembygdsrätt på Åland så ock den, som, ehuru han icke åtnjuter hem

bygdsrätt, under fem år oavbrutet haft sitt egentliga bo och hemvist i 

landskapet. Oberoende härav är den person, som vid lagens ikraftträdande 

driver sådan rörelse, berättigad att även framdeles utöva densamma. 

Bolag, andelslag, förening, annan sammanslutning eller stiftlese, 

som har i stadgarna angiven hemort inom landskapet och under minst fem 

år utövat verksamhet på Åland, äger rätt att inom landskapet bedriva 

öppen näring. 

Utan hinder av vad i 2 och 3 mom. sägs må landskapsstyrelsen, där skäl 

därtill äro, efter prövning i varjo särskilt fall lämna tillstånd till 

sådan näringsutövning 9 varom i denna paragraf är fråga. 

5 §. 
Har fastighet, bolägen inom landskapet Åland, genom köp 9 gåva eller 

bytesavtal överlåtits till någon 9 som oj åtnjuter hembygdsrätt 7 eller 

till bolag, andelslag, förrning 9 annan sammanslutning eller stiftelso 9 

som ej har i stadgarna angiven hemort inom landskapet eller, även om hem

orten är inom landskapet, icke under minst fem år utövat verksamhot på 

Åland, äga landskapet 9 den kommun 9 inom vilken fastigheten är belägen, 

samt enskild person 9 som innehar hembygdsrätt på Åland, rätt att inlösa 
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fastigheten till ett pris, vilket i händelse överenskommelse icke ernås 

bestämmes slutligt av underrätten i enlighet med det vid tiden för fånget 

rådande prisläget. 

Utan hinder av vad i 1 mom. sägs 1 må landskapsstyrelsen, då skäl där

till äro, efter prövning i varje särskilt fall, tillåta till förvärv av 

fastighet på Åland utan att lösningsrätt äger rum. 

Närmare bestämm2lser angående lösningsrättens utövande och om för0.:i...,.. 

trädesrätt till inlösen meddelas i särskild lag. 

6 §. 
Regeringen företrädes i r.landskapet Åland av landshövdingen, som ut

nämnes av republikens president efter överenskommelse med landstingets 

talman. I händelse samförstånd icke ernås, utser presidenten till lands

hövding en av de fem personer, vilka förordats av landstinget och erbju

da erforderliga förutsättningar för att förvaltningen inom landskapet 

skall väl handhavas samt statens säkerhet tillvaratagas. 

Finner presidenten de av la:rdstinget föreslagna personerna icke mot

svara de krav här ovan uppställts, skall landstinget anmodas inkomma med 

nytt förslag till dess lämplig kandidat erhållits. 

Länsstyrelsen i landskapet Åland omhänderhar jämte statens centrala 

rnynrli ghoter, såsom därom särskilt stadgas, de till rikets allmänna för
valtning hör:::i.nilG !\Jip;g:=mden jnom l::=tndskapet. 

Vid längre tids förfall för landshövdingen eller då landshövdingeämbe

tet är obesatt, kan republikens president efter överenskommelse med lands 

tingets talman förordna lämplig person att under denna tid förestå ämbe
tet. 

2 kap. 

Lagstiftning en. 

7 §. 
Landstingets modlornmFtr skola väljas genom omedelbara, proportionella 

och hemlign. val, och skall rösträtten vid dessa val vara allmän och ]_j_ka 

f<ir män och kvinnor, vilka vid valårets början fyllt tjuguett år. Ej må 

valrätt genom ombud utövas. Närmare bostäuraelser angående valen utfärdas 
genom landskapslag. 

8 §. 
Landstinget sammankommer årligen till lagtima möte och sammankallas 

på uppdrag av republikens president av landshövdingen till urtima möte. 

Landshövdingen öppnar och avslutar landstinget samt överlämnar till 
tinget presidentens framställningar och meddelanden. 

Republikens president äger upplösa landstinget och förordna om verk
ställande av nya val. 
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9 §. 
Vid förfall för landshövdingen eller under tider, då landshövdingetim

betet är obesatt, förordnar republikens president annan person att full-

göra å landshövdingen enligt 8 § ankommande åligganden. 

10 §. 
Övriga bestämmelser om landstingets organisation och åliggande utfär

das genom landskapslag. 

11 §. 
Rikets lagstiftande organ tillkommer uteslutande rätt till lagstift

ning i ärenden angående stiftande, ändring 9 förklaring eller upphävand ,3 

av eller avvikelse från de till republikens statsförfattning hörande 

grundlagar ävensom t:i..11 avgörande i angelägenheter, om vilka beslut en

ligt regeringsformen icke kan fattas annat än med riksdagens samtycke. 

Angående landstingets medverkan till ändring, förklaring eller upphä

vande av eller avvikelse från de till Ålands landskapsförfattning höran

de grundlagarna gäller vad därom är i dessa lagar stadgat. 

Till rikets lagstiftningsbehörighet hänföres jämväl antagandet av all

män lag eller utfärdande av förordning, då ärendet rör~ 

1) närmare bestämmelser angående medborgares i Pinland rätt att vi::mts 

i eget land,att ·här fritt välja boningsort och att färdas från en ort 

till en annan; den i regeringsformens 8, 9 och 83 §§ förutsatta lagstift

ningen; lagstiftningen angående riksdagsmannaval och elektorsval för val 

av republikens president; yttrande-, församlings- och föreningsfrihetens 

utövning; förutsättningarna för. och verkställande av husrannsakan; undan

tag från okränkbarheten av brev-, telegraf- och telefonhemligheten; 

krigstillstånd och arbetsplikt, dock så, att person, som åtnjuter åländsk 

hembygdsrätt, ej må förpliktas att utföra arbete utom landskapet; in

skränkningar i medborgerliga rättigheter med avseende å personer i krigs

tjänst; sådana inskränkningar i finska medborgares allmänna rättigheter 

samt sådan reglemente.ring av näringslivet, som under rådande, av ekoro

misk kristid framkallade undantagsförhållanden äro nödvändiga och förut

sätta enhetlig reglering över hela riket; rätt till expropriation av 

fast egendom för statens förvaltningsbehov; 

2) Finlands vapen och flagga samt användningen av riksflaggan å sta

tens och landskapets offentliga byggnader och såsom sjöfarts- och handels

flagga; instiftande och förlänande av titlar, värdigheter och ordnar 

ävensom andra utmärkelsetecken, som förlänas av republikens president; 

3) rikets förhållande till utländska makter; medborgares i annat land 

antagande till medborgare i Finland samt förlust av och befrielse från 

finskt medborgarskap; pass, inflyttning till landet, utlänningars över-
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vakande; utlämnande av förbrytare; 
4) försvarsväsendet med beaktande av vad i 6 kap. är särskilt stad-

gat; 
5) skatter och avgifter 9 vilka skola i riket allmänneligen utgör8:b 9 

mr:~d de i 23 § nämnda undantag; 
6) grundsatsen om allmän läroplikt, såvitt angår dennas utsträckning 

med avseende å lärotvång underkastat barn och de åldersår, under vilka 

lärotvång tillämpas; bestämmelser angående de fordringar läroinrättning 

bör motsvara för att äga dimissionsrätt till statens universitet; den 

kunskap och skicklighet 9 som erfordras för vinnande av viss, av staten 

erkänd kompetens; 

7) grundsatsen om allmän och lika kommunal rösträtt för finsk modbor

gare9 som uppnått lagstadgad ålder, samt omedelbara, proportionella och 

hemliga val, varvid i omförinält avseende likväl bör beaktas, vad i 4- G 

är särskilt stadgat angående förutsättningarna för erhållande av sådan 

rösträtt; 

8) familje- 9 förmynderskaps- 9 arvs- och testementsrätt; upphovsmanna-? 

uppfinnar- och pat<.mträtt samt rätt till släktnamn och förnamn; bolags-

och aktierätt 9 a rrl el slag, försäkrings avtalet, hand els agen tur och övriga 

till den allmänna privaträtten hörande delar av handelsrätten; växGl

och checkrätt; illojal konkurrens; bokföringsskyldighet; handelsregj_stor; 

:J:'irma och prokura 9 varumärke, ursprungsbeteckning, upplags- och warrant

~örelse; privat sjörätt; 

9) alkohollagstiftningen; folkpensionering; arbetarförsäkrings- och 

skyddslagstiftningon, kollektivavtal och medling i kollektiva arbetstvis

tor samt annan arbetarlagstiftnin& med de i 13 § 1 mom. 6 punkten omför

mäld2 undantag; skiftesväsendet; fastighetsregister; tomtmätning i stad; 

10) bok- och stentryckerirörelse 9 spridning av tryckskrift och utgi--

vande av periodiska tryckskrj_fter; bank- 9 sparbanks-, pantlåne- och för

säkringsrörelse samt valutahandel; gruvor och mineralfyndigheter; marga

rintillverkningar; svagare maltdrycker för såvitt angår tillsynen över 

alkoholgr2-nsens iakttagande; handel med konstgjorda gödslinssämnen och 

beredda fodermedel samt med utsädesvaror; skjutvapen och skjutförnöden

heter? explosiva änmen till den dol rikets säkerhet härav beröres9 mäk

:i_ar-, skeppsklarerar- och auktionsförrättaryrket; tillverkning och för

säljning av stämpling undc::rkastade arbeten av ädla metaller och andra 

sådana tillverkningar7 villkoren för utlännings näringsrätt; 

11) här ovan i donna paragraf icke särskilt nämnd· allmän eller spe

ciell privaträtt? mod undantag av stadganden av privaträttslig natur 9 

hörande till de landskapets lagstiftningsbehörighet förbehållna rättsom

råden7 som i 13 § l mom. 41 6, 8 och 9 punkterna omförmälas ; 
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12) fornminnesvården 9 såvitt angår grundsatsen att landets fasta 

fornlämningar äro ställda under lagens hägn; statens befogenhet att in

lösa sådana fornfynd, som icke av landskapet förvärvas eller behållas, 

s8mt de stadganden 9 som avse skifte av jord, därå fast fornlämning fin

nes; arkivväsendet, dock så, att landskapsmyndigheternas och kommunernas 

arkiv ej kunna utan landskapsstyrelsens och vederbörande kommuns till

stånd bortföras från Åland; 

13) den allmänna strafflagen; övriga straffbestämmelser för såvitt 

desamma icka enligt 13 § 1 mom. 11 punkten förbehållits landskapets lag

stiftningsbehörighot; rättegångs-, konkurs .... och utsökningsväsendot9 skil

j emannaförf arandot; vorkställighet av domar och straff; behandling av .. 

lösdrivare, alkoholister och arbetsovilliga personer; allmän benådning; 

14) landets allmänna statistik, mantals- och ··övriga allmänna bofolk

ningslängder; emigration; 

15) bekämpandet av epidemier och andra smittsamma sjukdomar hos män

niskor och husdjur; behörighet att utöva läkarkallet, tandläkaryrket och 

annan verksamhet inom hälso- och sjukvårdens samt apoteks- och veterinär

väsendets oorådon, så ock, där icke stadgandet i 19 § 7a punkten till 

annat föranleder, å dessa områden verksamma personers utbildning samt 

deras rättigheter och skyldigheter; sinnessjuklagstiftning, såvitt angår 

den del av lagstiftningen, som innefattar trygghet för den pBrsonliga 

okränkbarheten och oantastligheten eller äger samband med straffprocessen 

eller straffverkställi.gheten; det legala tvånget för kommunerna i fråga 

om stads- och kommunalläkares anställande 9 så ock å dessa ankommande 

statsmedicinska uppgifter inom områden, hänförda till rikets lagstift

ningsbehörighet; rättsmedicinska obduktioner och undersökningar; kast

rering och sterilisoring; avbrytandG av havandeskap; eldbegängelse; apo

tek och apoteksvaror; tillverkning 9 förvaring och försäljning av gifter 

och preparat, uti viTh:a gift i.ngår; köttkontroll; förbud mot införsel av 

djur och djurprodukter; slakt av husdjur och djurskydd~ 

16) st3.tens ämbetsverks och allmänna inrättningars organisation och 

verksamhet; statens anläggningar på Åland; ordningen för anställande i 

samt kompetensvillkoren för befordran till statstjänster och befattningar 

ävi::msom statens tjänstemäns och befattningshavares rättigheter och skyl

digheter: 

17) lots- och fyrväs endet samt annan offentlig sjörätt; lufttrafilrnn; 

järnvägsväsendet; tullar och tullväsendet samt tullens och utrikeshan

delns enhetliga ordnande; varuutbytets frihet; förmalnings- och inbland

ningstvång till befrämjande av den inhemska sädens avsättning; penning

väscmdet samt sedGlutgivningsrätten; mått, mål och vikt, post-, tele{,:::raf- 1 

telefon- och radioväsendet; vården om statsverkets egendom, till den del 
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densamma icke av landskapet övertagits; 

18) ändring i ecklesiastik, judiciell, kommunal eller kameral indel

ning ävensom i administrativ indelning, såvitt angår å staten ankommande 

förvaltningsvorksamhet; 
19) område, som är reglerat gonom intornationella fördrag, dock så 9 

att jämväl landstinget bör giva sitt bifall till lag, genom vilken för

drag med främmande makt bringas i kraft inom landskapet, för såvitt i 

fördraget ingå bestämmelser, som innebära upphävande eller ändring av 

stadgandon i självstyrelselagen; samt 

20) område, vilket hittills icke av lagstiftningen förutsatts och oom 

med tillämpning av de grundsatser denna paragraf innehåller är att hän

föra till rikets lagstiftningsbehörighet. 

Ej må dock utan landstingets bifall ändring i rikslag, såvitt rör 

landskapet Åland och dess inbyggare, vidtagas angående grundsatsen om en

skilds rätt att äga fastighet i landskapet Åland ävensom rörande de i 

6 och 7 punkterna angivna grundsatserna. 

12 §. 
Innan av republikens presid(:;nt el ler statsrådet med utövning av don 

i 28 § regeringsformen dem förbehållna rätten utfärdas förordning, inne

hållande stadganden, vilka skola tillämpas enbart i landskapet Åland och 

röra ärenden, som enligt 11 § äro hänförda till rikets lagstiftningsoo

hörighet, skall landskapsstyrolson beredas tillfälle att i ärendet av
giva utlåtande. 

13 §. 
Landstinget äger i den ordning denna lag stadgar, med iakttagande av 

nedan angivna undantag och begränsnin,g;ar samt de förbehåll beträffande 

rikets lagstiftningsbohörighet, som 11 § i övrigt innehåller, utöva lag

stiftningsrätt i landskapet rörande angelägenheter, då ärendet rör föl-
jande rättsområden~ 

1) rätt till expropriation för allmänt behov mot full ersättning, med 

undantag av tvångsj_nlösen av fast egendom för statens förval tningsbehov; 

2) undorvisningsväsendet inom de grär:Eer 11 § 3 mom. 6 punkten angiver; 

3) kommunalförvaltning, kommunal beskattning och kommunal vallag samt 

lagstiftning om samhällen med sammanträngd bc3folkning, dock med den be
gränsning 11 § 3 mom. 7 punkten innehåller; 

4) vattcmrätten; 

5) moderskapsunderstöd samt familje- och barnbidrag ävensom bosätt
ningslån och familjebostadsunderstöd; 

6) arbetsavtal, arbetsreglemente, läroavtal; arbets- och bostadsför

medling; tiden för öppenhållande av handels- och andra rörelser samt 
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affärskontor; 
7) inlösen av legoornråden och kolonisationsverksamhet; 

8D jord- och tomtlegorätten, fiskerilagsti:ftningen samt lagstiftnj_ng

en om idkande av jordbruk, boskapsskötsel, skogsbruk och jordbrukets öv

riga binäringar, bete och ägors fredande~ jakt och växtskydd; 

9) öppen näring och näring till självförsörjning med iakttagande av 

näringsfrihotens grundsats; uppdelning i fria och reglementerade näring

ar; annan näringsrätt med de undantag, som i 11 § 3 mom. sägs; 

10) fornminnesvården, med den inskränkning, som i 11 § 3 mom. 12 punk

ten avses; 

11) bestämmelser om bötesstraff och utsättande av vite och annat även

tyr inom rättsor.iråden, hänförda till landskapets lagstiftningsbehörighet; 

disciplinär bestraffning av tjänstemän och befattningshavare vid Åla~1ds 
landskapsförvaltning; 

12) upprätthållande av allmän ordning och säkerhet samt brottslighe

tens förebyggande och stävjando, med undantag av ordningsmaktens verk

samhet till tryggande av statens säkerhet och polisuppgifterna på de 

områden, för vilka rikets lagstiftning skall gälla även på Åland; 

13) eldfarliga oljor; explosiva ämnen, i den mån statens säkerhet 

härav icke beröres; 

14) lagstiftning om barnskydd, med undantag av däri upptagna stadgan

den, hörande till familje- och förmynderskapsrättens områden, samt så

dana, som äga samband med strafflagstiftningen; 

15) fattigvård, invalidvård, dock icke såvitt angår krigsinvalider~ 

blindunderstöd och annan social omvårdnad~ kommunala vårdnämnder; 

16) hälso- och sjukvården med den begränsning, som i 11 § 3 mom. 15 

punkten föreskrives; 

17) väghållningen, sk ju tsväs endot, bestämmelser, som r(Jglora trafi

ken, lagstiftning om motorfordon, dock icke specialföreskrifter om snabb

gående motorfarkoster~ den lokala sjötrafj_ken och härför avsedda kommu

nikationsleder; 

18) naturskydd och inplal'.lf:pring av främmande djurarter; 

19) lagstiftning om stadsplan och tomtindelning; byggnads- och brand
lagstiftning; 

20) lagstiftning om landskapets vapen och flagga och dessas använd

ning; ävensom 

21) övriga angelägenheter, vilka icke såsom rikslagstiftning blivit 
riket förbehållna. 

Landstingets lagstiftande verksamhet utövas g8nom beslut i särskilda 

beskattningsärenden, som i 23 § omförmälas, samt genom antagande av 

landskapslagar för landskapet Åland. Landskapslag kan antingen innefatta 
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en självsttin~ig lagstiftningsakt eller o~k avse antagande 27 riketo mot

svarande 12g olle~ förordning att såsom sådan eller med visga after 

förhållandena Empassade ändringar eller tillägg tillt~m:rs,s :i_ i.a~1dDk8.f ,3t o 

Ear lC:tlldsti:ngot i landska:;:islag bemy:n·:b.gal:; 12odsk=q:;s:::Jtyr,-,·'.son a-';t vid 

behov meddels närmare föreskrifter angående ver~st~llig~et och till~m:

ning av lnndska1)slag,-;n, må sädan2 bestäwme ls er n tfärdcs ge~10:1 J."'nJ:::l:::.:ips-

förordning. Innan sådan f~rord.ning u tfiL,,C:.as, bör landsl:E'-~J~J ,3 ·i:;y:c oL«c:L:J 

förslag underställas ålandsdelegationens gransk::1ing 00h c ;:oJ eg",tioncmu 

utlåtando övGr förslagGt inhämtas. 

14 §. 
I1andstingc~ts beslut om antagande av l211dskapslag insändes till repub

lik0~s pr2sident AV landstingets talman, var0m underrättelse bör medde

las lundshUvdingan. 

Där2st republilc:ms president, ofta:':' att hava infordrat högsta domsto-

lens utlätande 1 finner att en av landstinget an~agen lag berör de i 11 

§ omförmälda riket förbehållna ärendcm e1L=ir rik,-:;ts inre och yttre sä

kerhet 7 äger han rätt att i inom tro månader från d·2t tu1derrättelse om 

lagens antagande delgivits honom, förordna att sagda lag skall förfalla. 

Har republikens sagda lag skall förfalla. Har republikens president ro--· 

dm1 c,t.:.rföi"in~1.an nrnc1 avseende å en landskaps lag tillk3,nnagi vit, att han 
.. 

icke komm·ar att boge.gna sig av ovan angivna befogenhet, träd er landskaps-

lagen omedelbart i k:.c2ft" Innan ärende, som i 2 morL siigs 7 föredrEges 

för republikens presid ont skall ålandsdelegationens utlåtande infordras" 

H?ri{andskapslag för vinnande av enhetlighet och överskådlighet upp

tagits vissa bestämmols c~r av rikslagstiftningsnatur; vilko. i sak äro 

över(mssti=Immande :ned motsvarande stadganden i rikets lag 1 skall detta 

icke utgör"l hind er för landskaps lagens ikraftt:rädande o UpptagFindo ffv 

s2-dcci::-.i.C-, b?:::::t 2.smels er i landskaps lag modför icke förändring av å.Gt j_r.oör·-· 

des f'örhå:i_landet mollan rikets och landskapets lagstiftninr·sbohö:r·ighet 

och ej heller med avseende ä de genom rikslagstiftning utfärdade st&d-

gandena ikrRftträdnnde i 
? 

lsndskapet Aland" 

15 §. 
1~andstinget ::Lgor rätt att väcka ini tisti v i sådan 2JJ.ndskap,:;·i~ enskilt 

r'.:irarrde angelägenhet, som hänför sig till do cmligt dmmn lag rik,;t för-

b2hällna lagstiftnings- eller förval tningsområd\:ff'; att genom regc:d.ngens 

försorg ~iksdagan förel~ggas. 

16 §. 
Landskapssty::cc?lseu t:.iger rätt att göra framställnjcngar om utfärdande 

av admin.istrstiva :förordningar för landskapet lland, 
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3 kap. 

Förvaltningen. 

17 §. 
Republikens president fattar beslut i ärenden rörande landskapet Å

land på sätt i 34 §regeringsformen stadgas. 

I 29 och 30 §§ nämnda frågor angående ordinarie bidragsreglering 

och extraordinarie statsbidrag föredragas i statsrådet från finansminj_s

teriet. Övriga ärenden 9 som röra landskapets självstyrelse, föredragas 

i statsrådet från justitieministeriet av någon med självstyrelsen förtro-

gen person. 

18 § 0 

Landskapsstyrelsens sammansättning ävensom dess och lantrådets ålig

ganden inom de i denna lag stadgade gränser, så ock de för ledamöter i 

landskapsstyrelsen gällande kompetensvillkor fastställes genom landskaps

lag. 

19 §. 
Under rikets allmänna förvaltning kvarstå: 

1) handhavande av utrikesärendena; 

2) justitieförvaltningen; 

3) förvaltning en av militära angelägonhet,3r~ 

4) förvaltningen i fråga om statens säkerhet; 

5) statens finansförvaltning; 

6) den å statsmyndighet ankommande allmänna tillsynsbefogenheten 

över undervisningsväsendet, för såvitt angår de områden, som jämlikt 

11 § 3 mom. 6 punkten hänföres till rikets lagstiftningsbehörighet; 

7) förva1tningsverksamheten och tillsynsbefogenheten inom den del av 

hälso- och sjukvårdens lagstiftningsområde, som enligt 11 § 3 mom. 15 

punkt en är riket förbehållen, för såvitt sagda förvaltning ic lrn enligt 

allmän lag eller förordning ankommer å kommunerna, och bör härvid iakt

tagas: 

a) att på hälso- och sjukvårdens område verksamma, medicinalst:yrelsen 

underlydande person,:;r, vilka äro finska medborgare men i Sverige erhål

lit sin utbildning och förklarats kompetenta, skola, sedan de hos medici

nalstyrolsen behörigen styrkt sig äga nödig kunskap uti den i Finland 

på området gällande lagstiftningen, utan dispens vid utövandet av sin 

verksamhet på Åland anses fylla de fordringar, som finnas uppställda för 

utövande av motsvarande sysslor i övriga delar av riket; 

b) att fastställande av reglementen och instruktioner för sjukvårds

och förlossningsanstal ti:;r, som upprätthållas av landska13et, kommun eller 

konmunal sammanslutning 9 samt utnämning eller förordnande av ansvarig 
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läkare vid sådan anstalt ankommer å land skapssty:ce lsen efte:t• det mc~rhci

nalstyr els ens yttrande i ärendet inhtimt ats ~ 

c) att regleringen av distrikts-, st8.ds- och lrnmmunalhil;:qres tjiir:st-

göri.ngsområden anJ:ommer 8, landskaps styr els en efte:r medicina:s-:,yre lscr13 

hörande; 

d) att bes2-ttnnde av distriktsläkartjänst an~::omner 2, :i...anClskapsstyreL

sen och att utnämning av stads- och komrnunalläkare tillko:·;,·:;_cn' landsl7:3,ps-

styrelsen ('?fter det val ägt rum samt rnedicinalstyrelsen avgivit vtJ.;'l:i,an-

de angående den valdes behörighet och lämplighet för t~>,J.1sten~ 

e) att meddelande av tillstånd till inrtLttando av pri vat2. s jukvårcls-

och förlossningsanstal ter i landskap-öt och godk::innande av der2s förestån

dare tillko:rnner landskapsstyrelsen efter det medicinalstyrels.:;ns utHi

tande i ärendet inhämtats? samt 

f) att handhavande av köttkontrollen på Al.and ankommer c'.:\ landskapssty ... 

relsen, dock så att vederbörande statsmyndighet ägor förorana köttkant

rollör och godkänna slaktinrättn:i.ng och köttkontrollstation samt pröva 

och avgöra besvär över köttkontroll~rs åtgärder; 

8) dr:; grenar av statsförvaltningen, som omförmälas under 11 § 3 mOEL 

17 punkt en 9 dock så att förvaltningen av lufttrafike21 inom landskapet ~;iå 

s jukvårdons och turismens områden ankommer å la~1d ske.psstycelsen; förvalt·

ningen av statens kommunikationer samt den förvaltning 9 som hänför s:i.g 

till trnnsitotrafiken och, i samråd med vederbörande landskapsmyndighet, 

sarntrafiken nrnllan lar~dslrnpet Åland och fastlanc.et; 

9) verkst8,llando 2v e:xpro:priation av fast egendori. för statens förvalt-

nings behov~ ~ock att landskapsstyrelsen skall horedas tillfälle att av

giva utlåtanJl.e innan beslut om sådan expropriation av statsrådet fattas; 

ävensom 

10) de administrativa uppgifter 7 vilka i övrigt föranledas av i 11 § 

21ämnda ~ren~en, som förbeh~llits rikets lagstiftningsbehLlrighet, 

I övriga dela1~ l:.and.hav2s fö:cva ltningen av s jE:i,:1_vstyrels emyndigheterna 9 

sc'ivida densamma icke enligt denna lag ankommer å republikens president 

eller statsrådst. 

'Iill rikets c 2ntralförva1-cning hcra.ndc myrdighet är förpliktado att? 
där särskiJ_d ssJdm':ls~rnp 8,r e::::'forc1erlig 7 inom gTä:c1sc}~n3 f::5r sin allr;1änna 

behörtghet o~l1. fö:c såvitt laga hinder icke n1 öter 7 på nnhåll3.n bistå lend-

skapsstyrelEtC;'1. vid h2.nc1havande av do tj_ll s jälvstyrelseförval tningon hö

rande U})pgifterna. Angående dylik handräckning gäller vad är genom för-

ordning närmare stadgato 

20 §. 
Genom förordning kunna$ med landsk'J.psstyrel.sens begivande, å rj_k3ts 

allmänna förvaltning ankommande uppgifter för viss tid olle1' ·cillf:v:Ldsre 
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tilldelas landskapsförvaltningen, ävensom till landskapsförvaltningen 

hörande uppgifter överföras på rikets allmänna förvaltning. 

Utan hinder av förordning, som i 1 mom. sägs, må landstinget inom 

gränserna för sin lagstiftningsbehörighet antaga landskaps lag, som inne-

bär ändring av förordningen. F.j må dock sådan landskapslag träda i kraft 

innan förordningen ändrats eller upphävts. 

Uppsäges i 1 mom. nämnd förordning eller antages i 2 mom. omförm2,ld 

landskapslag, skall förordning om ändringen eller upphävandet utfärdas 

inom ett år, räknat från uppsägningen eller från den tidpunkt, då det 

framgått, att republikens president icke begagnat sig av sin befogenhet 

att låta landskapslagen förfalla. 

u_~"Q..!,. 

!iagskipningen. 

21 §. 
Domsrätten i landskapet utövas av statens domstolar. 

22 §. 

'.Dmi förvaltningsrättsliga lagskipningen i lägrG instans ankommer i 

landskapet, för såvitt annat icke är stadgat rörande de till självför

valtningen hörande ärendena 9 å länsstyrelsen och andra organ, som i ·-:ci

ket handhava sådan lagskipning. 

5 kap. 

Landskapets hushållning och ålandsdelegationens uppgifter. 

23 §. 
Landskapet Åland har rätt att för sina behov använda inkomsterna 

från närings- och nöjesskatter, och ägor landstinget besluta om dessa 

skatter. 

Landstinget äger jämväl för landskapGts behov påbjuda en tilläggs

skatt å inkomst liksom ock att pålägga tillfällig extra inkomstbeskatt

ning. 

Tilläggsskatten och den tillfälliga extra beskattningen skola utgå 

enligt av landstinget fastställda grunder. De beslut, som i 1 och 2 mom, 

nänmas 9 träda i kraft utan sådan delgivning, som i 14 § påbjudes, men 

böra meddelas landshövdingon till kännedom. Påförande av tilläggsskatten 

och den tillfälliga extra inkomstskatten verkställes av landskapsstyrrJl

sen, och skatterna skola erläggas till postanstalt som förmedlar postgi

rorörelse eller på annat sätt, som landskapsstyrelsen b«~stämmer. 

Å landstinget ankommer att bestämma dG avgifter, vilka skola erläggas 

för landskapsförval in ingen underlydande myndigheters tjänsteförrättning

ar och expeditioner ävensom för anlitande av landskapets inrättningar, 

dock så att landstinget 9 i den rnån sådant anses lämpligt, må överlämna 
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tandet Tv ,s,J1_m~:1ms 'T~ig8r, f•:i.:C'~.ec1.C'r '~ller J_:?.i1d3J;.:rrJ:=:;.f(;~.:'Yc~:_i:;n:i.ngcr:. un~1.erl:y-

C'.J.no.e ir:.J:·~it-~ning-J . .:'.' ~ a=1_ler 

3) }:.:1r t:ill fc:J.jC. at~c bes\:~ :·l-r1inr;er1 u~~:;::,e:~1l1nrlj_Kccn föri'(:)1:-d::il2,r ensktJ_-

;~5 § 0 

11r.:;rt·cj2nG.!:'ri:J.t::;o11 tj_LL s-'.2tenG ,jo:cd.op;enc1Jm ~ 2.:-'ndc;}:::Ppet Ahmd öv(::rgår 

t:i.11 lal":_c1el'::c:.peT 9 r:.)c~1:: icke 1Jc~:i'.'8~fande s~l0.rm eg2:1cJ.om~ som förblir 2nsla·-· 

gen ·till bostf::'.JJ.i:::n fö:; stat ens -tjänst emiO,n; e ~j ~elJ_ 2r t:i.11 den egendom 9 

som nn eJ.121' fre.r1del2:=; 1;:.'.)rn11w•'.' till användning för statsverkets be:107, 

med lanci.ske.psstyrelsf?:1.1S begj_vande? kan 

befintliga JOrdege~doCT2r, som ej blivit till stohllli5enhet undantags~; 

skol.ande i f~äga om rlitt till dylikt jordförvärv 2e.mt löseskillingens 

1Jesti.:i.n11::inc12 -:_, tilJ.r,mplige delm'.' gälla 'rsd be träff ande stat ens boställen 

i 2ådan-L syfte ?.-c föTGskri vet 7 likväl. med is.kttago.Y'.de 2.v vad ')ffi rätt 

att innehava fastig~et i landskapet Åland ~r i J_ng s~rskilt stadgat. 

Influten löses};:i}_li~1c; fö·cvaltas av statsveTket 1 mP~1 av;;::Rstn:Lngen d2..rav 

26 §~ 
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et. Angående sättet för årsstatens uppgörande samt för fattande av bes

lut om ändring i och tillägg till fastställd årsstat stadgas genom land-

slrn.ps lr:·.g. 

Särskild. :f~rssts.t skall av land stinget fastställas för de i 23 § 4 
mam. nämnda vederlagsmedlen samt landskapets övriga enskilda inkomster 

och utgifter. 

28 §. 

Den skattefinansiella utjämningen mellan riket och landskapet Åland 

verkställes av ett särskilt organ, ålandsdelegationen, dels genu~ ordi

narie utjärnningar dels genom beviljande av extraordinarie anslag enligt 

de i 29 08h JO §§ stadgade grunder. 

Ålandsdelegationen består av tvenne ledamöter, utsedda av statsrådet, 

samt tvenne, utsedda av landstinget" Ordförande i delegationen är lands

hövdingen eller annar~ personJ som utses av republikens president efter 

överenskommelse med landstingets talman. Av republikens president 1 stats

rådE;t oc~ h landstinget utses dessutom i förenämnd ordning för ordföranden 

och env2.r Jedamot en ersättare. Delegationen är beslutför, då ordföran

den och samtliga ledamöter eller ersättare för dem äro närvarande. 

Uppdraget att va~ca ordförande i ledamot eller ersättare i delegatio

nen kan av r2publikens president 1 statsrådet eller landstinget återkal

las, när skäl d~rtill anses föreligga. 

29 §. 
Den ()rc1inarie utjämningen verkställes i efterhand för en tid av ett 

är i sände~. Till grund för de~na skall läggas landskapets utgifter un

der finansåret för ojälvförvaltningens ordinarie behov ävensom de land

skapet under samma tid tillfallna inkomsterna. 

\Tj_d statsansls,gets;Gerälmande s~ce,11 iakttagas~ 
at·~ s~Go~ ordinarie utgifter mä anses anslagsbelopp för behov, vilkas 

tillgodoseend.e enligt C.e i denna lag fastställda behörighetsgränserna 

ankom1YJ.e:r ä 12.ndskapet och vilka icke äro att hänföra till de i 30 § an-

givna extraordinarie utgifterna; 

att kostnad.e1·ria för självförvaltningens ordinarie behov skola utjäm

n0.s gerio'.:i~ s-f;::ci.tsbicl::.'.'::::g i c1sn utsträckning~, vari motsvarande ändamål i 

övrig2 c1e:1..e::r av r:'._ket tillgodoses eller understöd2s7 

att landske.pet s2J.ec1es skall genom bidragsregleringen komma i åtnju

tande av lika förmåner, som på motsvarande områden beredas övriga delar 

av riket~ varvid bör beaktas landskapets avskilda läge, särförhållanden, 

rådande prislägen ~Jå .Åland och befolkningens särskilda lcwnadsbetingel

ser, samt h5,rav p2,~{8,ll2.c1e ans lagsbehov~ 

att land sk3.pet bör ansvara för de kostnader i som påkallas av ål2nd s-
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delegationens verksamhet såsom organ för den skattefinansiella utjämning

en, till den del dessa kostnader hänföra sig till de av landstinget ut-· 

sedda ledamöterna av delegationen, medan däremot öYriga kostnader för 

delegationen bestridas med statsmedel; 

att ränteutgifter, som uppkommit genom upplåning av erforderliga 

tillskottsmedel för bestridande av sådana landskapets kostnader, vilka 

med statsmedel ersättas, skola tagas i beräkning vid utjämningen. 

att subventioner och understöd böra vid utjämningen beaktas, för så

vitt desamma motsvara jämförliga kostnader för av staten upprätthållen 

eller understödd enahanda verksamhet; ävensom 

att till landskapets inkomster, vilka skola vid utjämningen beaktas, 

böra hänföras av landskapet uppburna närings- och nöjesskatter ävensom 

avgifter för landskapsmyndigheternas tjänsteförrättningar och expeditio

ner och för anli tande av landskapets inrättningar, samtliga dessa skat

ter och avgifter beräknade enligt i riket stadgade grunder, inkomsterna 

från statens, av landskapet övertagna jordegendomar och fiskerier 7 samt 

ränteinkomster och andra löpande eller tillfälliga inkomster, men icke 

de i 23 § 4 mom. nämnda vederlagsmedlen samt landskapets övriga enskilda 

inkomster och ej heller i 23 § 2 mom. omförmäld tilläggsskatt och till

fällig extra beskattning. 

30 §. 
Har landstinget gjort framställning om beviljande av anslag för till 

extraordinarie utgifter, fattas beslut härom av ålandsdelegationen. 

Såsom extraordinarie utgifter anses större engångsutgifter för be

kostande eller understödande av anstalter, inrättningar eller företag, 

vilka med avseende på planläggning och kostnadsberäkning kräva en sär

skild ingående behandling och vilkas finansiering icke sammanhör med den 

ordinarie budgetregleringen. Ej må extraordinarie statsanslag beviljas, 

med mindre anslaget avser att tillgodose ett ändamål, hörande till 

självförvaltningens område, ej heller till högre belopp än vad som för 

motsvarande ändamål anslås i andra delar av riket, därest icke på Åland 

rådande prislägen, landskapets särförhållanden och avskilda läge el ler 

befolkningens särskilda levnadsbetingelser påkalla avvikelse härutinnan. 

31 §. 
Ålandsdelegationens beslut rörande ordinarie utjämning och beviljan

de av extraordinarie anslag skola för att bliva gällande stadfästas av 

republikens president. Underställning till republikens president skall 

äga rum även i det fall, att landstingets framställning om beviljande 

av extraordinarie bidrag blivit av delegationen avslagen. 

Beslut, som underställts republikens presidents prövning, skola stads-
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Vinner ålandsdelegationens beslut angående ordinarie utjämning icke 

oförändrat republikens presidents stadfästelse, skall ärendet hänskjutas 

till delegationen i avseende å förnyad behandling. Godkännes icke bes-

lut om extraordinarie anslag kan ärendet, därest skäl härtill äro, lika

ledes återförvisas till delegationen. 

Vid underställning av sitt beslut om beviljande av extraordinarie 

bidrag äger delegationen framställa för slag angående tiden, sättet och 

ordningen för bidragets utgivande, samt angående de villkor, som böra 

härvid fästas i syfte att trygga bidragsbeloppets användande för det- av

sedda ändamålet. 

32 §. 
Lnndskapets behov av medel för självförvaltningens genomförande och 

vidmakthållande skall i avbidan på utjämningen tillgodoses genom årliga, 

på framställning av ålandsdelegationen i statsförslaget upptagna för-· 

skottsanslag till erforderligt belopp. Dessa förskott skola beaktas 

vid det slutliga utjämningsbeloppet. 

33 §. 
Utöver vad ovan stadgats åligger det ålandsdelegationen~ 

att på anmodan tillhandagå statsrådet och dess ministerier med ut

låtanden; 

att enligt statsrådets uppdrag utarbeta förslag till förordningar, 

som avses i 20 §; 
att till högsta domstolen avgiva i 43 § förutsatta utlåtanden; samt 

att till landskapsstyre lsen avgiva utlåtanden angående förslag til:J_ 

landskapsförordning. 

6 kap. 

T ;i än st p;ö riQg_yi .<i c iyLIJ' örva 1 tni ng en _i st äl 1 (3t f ö:r· _ful 1 gi)r En1_Q_e _~ 
vär!2J2likt. 

34 §. 
Landskapet Ålands inbyggare äro skyldiga att, i stället för fullgöran-

de av värnplikt, tjänstgöra vid civilförvaltningen såsom därom i riks

lag med landstingets bifall särskilt stadgas. Intill dess sådan tjänst

gör j_ng ord112ts äro landskapets inbyggare befirade från fullgörande av 

värnpliktn 

Vad i 1 mom. stadgats, gäller dock icke dem, vilka efter fyllda tolv 

år inflyttat till landskapet Åland från annan ort i Finland där de skul
le h:=ivn varit vä.rnpliktiga. 

Sådan in byggare i landskapet, som i första momentet åsyftas 
9 

·må dock, 

där han det åstundar, fullgöra värnplikt vid rikets försvaramakt. 
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Qnslt?I~2=..f?ningr:i_~n2t .?1..j~E;~~ ._ 
35 §. 

Alancls landsting och kommuner tiro j_cke skyldiga att unde:"chålla c;~~_:_i_,~·~:· 

lämna bidrag tj_ll andra skolor än sådana? i vilka unc.ervis~1ingss:r,1ri:;,kb·:= 

är svenska. 

I statens u11dervisningsanstal ter skall undervisning·ss;Jrå..l:st \rc~1·c. 

svenskao 

Utan vederbörande kommuns samtycke må ej undervisning i anne.t srn·å1z. 

än svenska meddelas i folkskols.? som u:nde:;~hål2.es elle:c åtn,jr!.ter unCe~·: ·· 

stöd av staten eller kDmmun" 

Inrättande av privatsko la j_ landskapet sker med tillstånd av J.and-

skaps styrelsen efter det skolstyrelsens yttrande inhämtats, 

8 kap. 

De 9ff en tlig_a t ;if\!§~291?:.. sp1?-;J.i~t :.. 

36 §. 
Landskapsfö:rvaltningen underlydande tjänster och befattningar inrät

tas och tjänstemän till desamma utnämnas av landskapsstyrelsen o 

37 §. 
Sta~smyndigheterl1as i 1andskapGt Jhand samt åla.ndsdelegation€ns 2 111-

betsspråk är svenska. Ange,ende finsktale.nde sakägares rätt o.tt i 1::gen 

sak, som av myndighet handlägges, använda sitt eget språk sam-+; -på cetta 

språk utfå expedition 9 gäl le vad i allmän språklag stadgas 2.ng1:1e11de 

svensktalandes rätt i enspråkigt finskt område" 

Skriftväxlingsspråket mellan de till lanclsln::iJ sförval t:.<'l ingen hörande 

myndigheter och stats:-"iyndigheterna i landskapet s2, ock å e:':la 

sidan melL:m n:imnc1.a myndigheter~ samt å den andra si6.an rikets regering? 

centrala myndigheter och såd.ana överdomstolar oc~~1 statsmyndighet:;r 9 viJ. .. 

kas domkrets elle:;.~ förvaltnint;sdistrikt innefattar förutom landsk::i.:9e.t 

l1a~1d. jämvi=il viss e,nnan del av :::-'ikots område? skall vera svenska 0 

Högsta domstol.ens utldtanden och avgörai'.l.C.8n i ärenden~ son rö:cc.c J.ancL. 

ske:pet :· skola avfattas på svcmska snråket. 

39 §. 
I statens tjänst i landskapet Åland mä icke anställau någon. .sen 

icke styrkt~ att han fullständigt behärskar svenska språket såväl i ·::;al 

som skrift. 
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9 lapo 

.Q~!l.--1:2~ svä_:I.' __ ?._9_1}__ åtel. f !?!L)?~ o ~~_i __ ~J§·Jl~~·~SP._·_.,. 
~-0 §. 

vär anfö:.:'as i sf1.sorr1 i riket S.r staclgat om 2,nfö:c2~1J.e a'r b;c;s'T~r i r~ot::rva;:oCJ.n-

de f 2.11. 

:B'inner lanc~shövdinge1L att lanr1skapsförv2l tniy;ge11 underlydende myndig

hets beslut öve:r:-skrider myndighetens beL;genhet y slrnll he.n efter justi

tiekar.c:::lerns l1ÖrE~1de förbjuda berk::_:itälligheten 2.v såcl.ant ~Jcslut. 

41 §, 

Tjänsteätal ~ot 12nträdet sa~t mot ledamot av och föredragande vid 

land,ska~osst,yr.::::~_s2n i}a~1c1li?.ggas e.v Åbo hovr2.tt. Annan i:::1nehavare av tjänst 

eller bef2ttniD~ vid lqndskapsförvaltningen åtalas för brott i tjänsten 

vid behörig urclc.;r='.'Ett 9 där ej ~nnorlunda är särskild stadgat. 

ft.2 § ' 
1~.i1 Ö\ra}'.' 12nds;1 övdingen,, att lant:c'åC!.et eller ledamot i landskapsstyrel

sen vj_d utövning 2.v sitt ämbete föJ.'f'arit i strid 1;rnd gällande lagar ellrar 

förf attnj_ngar eller tmdGrlåtj_ t vad dGm i tjänst en åligger, anmälG härom 

ti 11 justi ti eka11sls:·.0 1L 

10 kap. 

Särslö.lda bestämri.elser. 

4-3 § 0 

7] . . f" 0 rppk0~3Gr l. raga om rtitt att vidtaga viss förvaltningsätgärd 

sldljaktigbet ang2-cmde riksmyndighets Gller landskapsstyrels ens befogen-

hetsr e~11:::.gt denr.n lag? 8.g.'jr högsta domsto len 7 på anmälan av myndigheten 

eller landskapsstyrelsen och sedan vederbörande blivit i saken hörd och 

ålanC. sde1egationen 2vgivi t utlåtande i ärende avgöra detsan1ma 0 

4Lt § u 

Stadgandena. i denn2. lag mä icke ändras, förklaras el ler upphä·1.ras 9 :::~j 

heller må avvilrnlsG fn'in dem göras 2nnorledes än med landstingets bifalJ. 

och i den o:':'dning 7 som om grundlag är stadgat" 

P_nf;åendc; lc::md stinc;-e~s ini tiB.tivrätt härutinnan g1ill8 •rad i 15 § i?.r 

ste.c1gr:t-~ ~ 

:i. land;:::-:}rnpet 
Q 

Aland r:=Ht e.tt clelta.;;o.. i val av preoidcTi: och 

val ti.lJ. :>.·ikadage:n unclerg:'tr icke ändring genom d2nri.o. leg. Vid såcl211a val 

bildar lm~c.sk2,pe·~ AJ.r:md en s8,:cski1d valkrets, 

:Denna 12.g Jcr~i(;.'31' i kra:ft den .. " ..•..• , 19L:- ••• Och genom densarma 

up:p~1äveo 1:::-igen den 6 ma;j 1920 om s jälvst:y..celsc för A1anc1 se,mt lagen de11. 

11 augusti 1922 angåe~'lde särskilda stadganden rörande landska-oet ÅlmirJ.s 

befolkning, sävitt denss~ma intagits i dBnna lag, 5 § i lagon den 6 maj 

1920 angäe~d8 t~i11gande i verkställighet av lagoL ou sjlilvstyrelse för 



- 496 ~ 

Åland så ock övriga mot denna lag stridande stadganden. 

Ordinarie utjämning, som då lagen träder i kraft är beroende på åt-

gärd av ålandsdelegationen, skall med iakttagande av de i denna lag 

stadgade grunder verkställas för en period av sammanlagt tre finansår, 

varefter den i 29 § påbjudna ettårsregleringen begynner. 

Lagar och författningar, som i riket utfärdats före den 7 msj 1920~ 

då självstyrelse för landskapet Åland infördes, och vilka till sin art 

jämlikt 13 § äro att hänföra till landskapets lagstiftningsbehörighet 9 

skola fortfarande lända till efterrättelse, för "Såvitt ändring i desam

ma icke gjorts eller göres i den ordning, som i denna lag stadgas. 

Har genom denna lag rikslagstiftningen tillförts område, son anligt 

äldre lag reglerats genom landskapslag, eller har genom denna lag till 

landskapets lags tiftningsb ehörighet överförts område, som tidigare re7-· 

lerats genom rikslagstiftning, skall sådan under tiden mellan självsty

relsens inför ande och denna lags ikraftträdande tillkommen landskaps lag 

eller rikslagstiftning fortfarande tillämpas i landskapet Xland, intill 

dess de varda i stadgad ordning upphävda, landskapslagen genom förorc1-

ning och rikslagstiftningen genom landskapslag. 

Där i lag eller särskild förordning förekommer hänvisning till lag

rum, som ersatts gen om bestämmels1:i i denna lag, skall den bestämmels e11 

i stället tillämpas. 

L A G 

_!3-np;ående ändring av lagen on utövande av lösninp;srätt vid för~§il.i- . 

:ging .Gv fn~.:.ti.ghot .tJ::_s::g_dskape:t_Ål!§:g.9:.!.. 

I enlighet med Rik.sdagons beslut, tillkommet i den ordning 67 § i 

riksdagsordningen föreskriver, samt med Alands land stings bifall~ sko la 

1, 21 4 och 6 §§ i lagen den 1 april 1938 angående utövande av lösnings

rätt vid försäljning av fastighet i landskapet Åland (140/38), 1 och 

2 §§ sådana dessa lyda i lagen den 1 september 1939 (297/39), erhålla 

följande ändrade lydelse~ 

1 §. 
Har fastighet 7 belägen inom landskapet Åland, genom köp, gåva ellP-r 

bytesavtal överlåtits till någon, som ej åtnjuter åländsk hembygdsrätt, 

eller till bolag, andelslag~ förening, annan sammanslutning eller stif

telse, som ej har hemort inom landskapet eller, även om hemorten är i:.:om 

landskapet, icke under minst fem år utövat verksamhet på Åland, och vil,ja 

flere med stöd av 5 §i självstyrelselagen för Åland den ......•.... lösa 

fastigheten, tillkommer, där förvärvar en. icke träffat avtal om sådan ö ~rer-· 
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låtelse, som i 2 § 2 mom. sägs, landskapet, den kommun, inom vj_lken 

fastigheten är belägen, och enskild person, som }iar her:ibygdsrf::~tt på Jl __ 
land, rätt att lösa i nu nämnd ordning. MeJ.cr:in två eller flera enskilda 

personer avgör lotten. Landskapets rätt utövas av landskaps st ::'2lsG"·1. 

2 §0 
Den, som önskar lösa fastighet, varom i 1 § är fråga, anmäle d~rom 

skriftligen hos landshövdingen inom trettio dagar efter det ti11k8nna--

gjvande om lagfarten å vederbörande kommuns anslngstavla anslagits, 

Landshövdingen åligger att, efter att hava hört överlåtaren och för1/är

varAn, förordna, huruvida fastigheten är lösningsrätt und8rkastad, 

Har beträffande fastighet bestämts, att den är lösningsrätt under

kastad, och har förvärvaren icke inom en månad, räknat från den dag i 

1 mom, nämnt beslut erhållit laga kraft, överlåtit fastigheten åt någon, 

som i landskapet åtnjuter hembygdsrätt, eller till sammanslutning eller 

stiftelse, som under minst fem år utövat verksamhet på Åland och har 

hemort inom landskapet, bestämme landshövdingen enligt 1 § 1 vem lösnings-

rätten skall tillkomma. Då lottning i dylikt fall blir nödig? verkstäl·-

les den av landshövdingen i lantrådets närvaro. 

4 §. 
Då landsfastighet löses, skall den avträdas den 14 mars, som inträf

fas n2,rmast efter tre månader räknat från den dag, då slutligt avgörande 

träffats därom. vem lösningsrätten skall tillkomma. Stadsfast:Lghet skall 

avträdas den vardag 9 som in träff ar närmast ·2fter två månader från sagda 

tidpunkt. Överenskomma sakägarna om annan överlåtelsedag, lf:inde det till 

efterrättelse. 

Löseskillingen jämte sex procents ränta från överlåtelsedagen skall 

vid :fö1~1ust av lösningsrätten erläggas senast den dag löseskillingen 

efter öv2nmskomuelse bestämts ellc"r 9 ifall löseskillingens b·elopp 

överlämnats till domstols prövning, senast inom trettio dagar efte!'."' clot 

do~stolens utslag fallit. 

Understiger don av domstol fastställda löseskilling.:m det pris köpa

ren för fastigheten erlagt, skall sliljaren, där ej annnrlundan överens

kommits i till köparen återbära skillnaden mellan denio 

:8j må inteckning i överlåten fastighet på Åland beviljas d::m nya äga .. 

ren innan den i 2 § 1 mom. angivna tern:Lnen för anmälan om lös:1ings2n ... 

spräk tilländalupit 9 därest icke den nya ägaren visar, att han åtnjuter 

åländsk hembygdsrätt eller enligt 5 § i självstyrelselagen fö:r 1lland är 

med sådan peson jämställt bolag, andel slag, förening, annan sammanslut-

ning eller stiftelse. Har anmälan om lösningsanspråk gjorts, ~ör medJs .. 

1ande därom omedelbart av landshövdingen ti llhandah@,llas doriaren, oc ;:1 

må i detta fall inteckning i fastigheten icke beviljas 7 innan frsgan 0111 
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lösningsrätten och löseskillingens belopp slutligt avgjorts. 

6 §. 
Ändring i landshövdingens beslut sökes i den ordning allmän lag ste.d

gar. 

Helsingf0cs den 1948. 

REPUBLIKENS PRESITIENT 
Justitieminister. 

F Ö R 0 R D N I N G • 

om ändring av förordr_iinp; en an_g~en~e bringall~~-i_yerl~ställighet a':'.:._ 

lage12 Oll!~ji:i)._v~~Q! landskapet Åland. -

Med stöd av 7 § i lagen den 6 maj 1920 angående bringande i verkstäl

lighet av lagen om självstyrelse för 11and (125/20) ändras härmed, på 

föredragning av justitieministern, 9 § i förordningen av den 13 januari 

1922 angående självstyrelselagens bringande i verkställighet (5/22) så

som följ er~; 

9 §. 
Landskapslagar och landskapsförordningar jämte republikens presidents 

tillkännagivande angående landskapslagarnas ikraftträdande, så ock and

ra landstingsbeslut av allmännare betydelse kungöras i en särskild Ålands 

författningssamling benämnd publikation, vari skola intagas jämväl de i 

12 och 20 §§ av självstyrelselagen för Åland nämnda förordningar. 

Helsingfors den ••..•.......... 


