
957Lagar och avtal som utgjort grund för självstyrelsen

Lag angående bringande i verkställighet av lagen om självstyrelse för Åland

Sedan lag om självstyrelse för Åland blivit antagen 
och denna dag stadfäst, varder härmed angående dess 
bringande i verkställighet, i enlighet med Riksdagens 
beslut, tillkommet i den ordning 60 § i lantdagsord-
ningen av den 20 juli 1906 föreskriver, stadgat som 
följer:
1 §. Intill dess, genom av landskapet Ålands lands-
ting antagen landskapslag, valordning stiftats för 
landskapet Ålands landsting, skola representanter till 
landstinget utses med iakttagande i tillämpliga delar 
av stadgandena i vallagen av den 20 juli 1906, dock 
sålunda, att

1) landskapet Åland skall utgöra en valkrets och 
centralnämnden sammanträda i Mariehamns stad;

2) representanter skola väljas till ett antal av trettio;
3) i röstningen äger deltaga den, som är valberät-

tigad vid val av kommunalfullmäktige och är i någon 
kommun inom landskapet Åland mantalsskriven den 
1 januari 1920;

4) röstning verkställes endast i landskapet Åland;
5) valmansförening kan bildas av minst tio valmän;
6) valen förrättas den 1 november 1920.

2 §. Intill dess genom landskapslag stadgats angående 
landstingets organisation, skola stadgandena i lant-
dagsordningen av den 20 juli 1906 med avseende å 
landstinget i tillämpliga delar iakttagas, dock sålunda, 
att

1) stadgandena i lantdagsordningens 11, 12, 13, 20, 
24 och 25 §§, 2 mom. 26 §, 27, 32, 33 och 46 §§, sist-
nämnda paragraf försåvitt den rör andra än på Åland 
verksamma ämbetsverk, tjänstemän eller allmänna in-
rättningar, samt 74 § icke äro tillämpliga;

2) landstinget sammanträder i Mariehamns stad, 
första gången, på kallelse av landshövdingen, den 1 
december 1920;

3) elektorer skola utses till ett antal av tolv;
4) utskott tillsättas enligt landstingets prövning;
5) utskott skall bestå av fem ledamöter och stora 

utskottet av tio;
6) ärende må icke lämnas vilande över nya val;
7) kvalificerad majoritet erfordras icke i något 

ärende;

8) förslag till sådana reglementariska föreskrifter, 
vilka nämnas i 72 § av lantdagsordningen, skola upp-
göras av talmannen och vicetalmännen tillsammans 
med två medlemmar av landstinget, vilka landstinget 
genom direkta val därtill utsett.
3 §. Landstinget skall, då det första gången samman-
kommer, besluta om valordning för val till landsting-
et, om landstingets organisation och åligganden, om 
landskapsnämndens sammansättning samt om dess 
och lantrådets åligganden, om inkomst- och utgifts-
stat för landskapet, ävensom om skatter, vilka skola 
uppbäras för landskapets behov.
4 §. Landskapsnämnden och lantrådet vidtaga med sin 
verksamhet den 1 januari 1921. Intill dess landskaps-
förvaltningen underlydande tjänster och befattningar 
blivit inrättade, handhavas motsvarande åligganden 
av statens myndigheter. Med avseende å tjänsteman, 
som erhåller motsvarande landskapsförvaltningen 
underlydande befattning, gälla icke stadgandena i 
förordningen av den 3 februari 1868 angående de rät-
tigheter och skyldigheter, som tillkomma ämbets- och 
tjänstemän, vilkas befattningar indragas.
5 §. Ålands landsting skall beredas tillfälle att avgiva 
utlåtande över propositionen till den lag, som förut-
sättes i 27 § av lagen om självstyrelse för Åland, given 
denna dag, innan densamma till riksdagen överläm-
nas.
6 §. Vad i 23 § av lagen om självstyrelse för Åland, 
given denna dag, stadgas, medför ej ändring i nuva-
rande arrendatorers rättigheter och skyldigheter enligt 
nu gällande avtal.
7 §. Övriga bestämmelser, som möjligen erfordras för 
att bringa i verkställighet lagen om självstyrelse för 
Åland, given denna dag, utfärdas genom förordning.

Se F ang  bringande i verkställighet av lagen om självstyrelse för landskapet 
Åland, FFS 5/1922

Emedan ålänningarna vägrade att acceptera den 
erbjudna självstyrelsen innan Nationernas Förbund 
hade avgjort Ålandsfrågan, ändrades verkställighets-
lagen som följer:

Lag angående bringande i verkställighet av  
lagen om självstyrelse för Åland 6.5.1920 (FFS 125/1920)

Enligt Riksdagens beslut, tillkommet i den ordning 
60 § i lantdagsordningen av den 20 juli 1906 föreskri-
ver, varder härhos, med ändring av 1, 2 och 4 §§ i la-
gen angående bringande i verkställighet av lagen om 
självstyrelse för Åland, given den 6 maj 1920, stadgat 
som följer:

Val av representanter till landskapet Ålands lands-
ting verkställas, landstinget sammanträder första 
gången samt landskapsnämnden och lantrådet vidtaga 
med sin verksamhet å tider, som av republikens pre-
sident bestämmas.

Se F ang  tiden, då självstyrelseorganen för landskapet Åland första gången 
skola väljas och sammanträda, FFS 6/1922

Lag om ändring av lagen angående bringande i verkställighet  
av lagen om självstyrelse för Åland 30.12.1921 (FFS 309/1921)
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