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Till ÅJands landsting.
Den nu gällande självstyrel$elqgen för Åland tillkom efter ett
omfattande beredningsarbete, som i olilt:l instans er utfördes unde:råren 1938~1951. Genom den nya lagen eliminerades de p å tagligaste
br isterna i 1920 års självstyrelselag. Men under de nitton år som
den :cevider.ade sj ä.lvstyrelselagen nu tillämpats ha:r det likväl
frarrgått 9 att också i · denna lag förekommm:.' en hel del oklarheter
och inko·nSekveriser 9 vilka· bland annat kommit till synes då av
landstinget antagna iagförslag för fallit. Ä.ven stadgandena om den
skattefinansiella utjämningen mel.l an landskapet och riket är i
vissa avseenden bristfälliga och borde kompletteras med beaktande
EN

den praxis som numeI'a tillämpas.
En ny revision av

självBtyrelselag~n ha~

därför efter hand bli-

vit allt mera aktt.Bll. Även om det nu är fi·åga om en revision av
väsentligt mindre omfattning än den fÖL"Egående 9 så kommer den att
f ord::ca en mycket ingående beredning 9 till att böi· ja med i en lan dskapskommi tte och där efter lämpligen i en av landskapsstyrelsen
och regeringen gemensamt tillsatt kommi tte. Det sy"nes oss därf'or
angeläget 9 att förberedelser snarast vidtag es för att åstadkomma
de ändringar av · sj ä lvstyrelselagen 9 som de gångna årens erfaren-

\, /

teter visat vara påkallade.
I detta sammanhang kan det erinras om att en ;oi.ndrJ...ng av självstyrelselagen redan har akt.ualiserats i landsting e t. För två år
rndan liföll n Qmligen landstinget en hemställningsmotion rörande
revidering av stadgand ena om ut övande av Iösningsrätt vid överlåtelse av fastighet. Denna reform kommer ävan att fordra ändring
av sj ä lvstyrelselagens 5 §,
JMed hänvisning tiil det ovan anförda föJ1Blår vi vördsamt ?
..
att Landstinget måtte hos landskapsstyrelsen hemst ä lla om ut r edning av
behovet åv· ändringar i självstyrelse lagen samt att land skapssty-.cels en
därpå inkommer med förslag till vidare åtgärder.
Mariehan~n den 4 nobember 1970.
Alarik Hägfb~m, Eliel Persson 9 Valter Nordas, Nils Dahlman, Albin
Johansson 9 Olof .M. Jansson, Olof Jansson. Folke Wo ivalin , (j;,1rt
Carlsson.

