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Kommittebetänkande. 

FÖRSLAG 
TILL 

REVIDERAD LAG OM SJÄLVSTYRELSE 
; 

FÖR ÅLAND 

ÅLANDS TIDN I NGS-TRYCKERI A.B. 



Till Ålands Landskapsnämnd. 

Från kommitten för revision av självstyrelselagstift
ningen för Aland. 

Vid plenum den 25 februari 1941 har Ålands landsting med anledning av lands
tingsmannen Tor Brennings m. fl:s petition och efter det lagutskottet inkommit med 
betänkande i ärendet (N:o 6/1941) fattat beslut om vidtagande av omedelbara åtgärder 
för ernående av sådan revision av lagen om självstyrelse för Åland, given den 6 maj 
1920, att densamma kunde tillgodose landskapets skäliga anspråk att komma i åtnju
tande av den autonomi, som varit avsedd för landskapet, samtidigt som den tillgodo
såge rikets berättigade intressen; och har landstinget för beslutets förverkligande givit 
landskapsnämnden i uppdrag at-t för beredningen av detta lagstiftningsinitiativ till
sätta en kommitte, så sammansatt, att bristerna i självstyrelselagen erhölle den mest 
allsidiga och sakkunniga belysning, samt att med ledning av kommittens betänkande, 
senast till 1941 års höstsession, inkomma med framställning om motion till ändring av 
självstyrelselagen att genom regeringen föreläggas Finlands riksdag. 

Till fullgörande av sagda uppdrag har landskapsnämnden den 19 mars innevarande 
år överlämnat ifrågavarande beredningsarbete åt en kommitte, till vilken underteck
nade kallats till ordförande och ledamöter, varjämte landskapsnämnden till kom
mittens sekreterare och expert kallat äldre ledamoten i lagberedningen, lagmannen 
John Uggla. 

Sedan kommittens arbete numera slutförts får kommitten härmed äran ti ll land
skapsnämnden för vidare behandling överlämna av motiver åtföljt förslag till reviderad 
lag om självstyrelse för Aland. 
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Inom kommitten vid ärendets behandling yppad meningsskiljaktighet framgår 
av undertecknade Österbergs, Estlanders och Nordlings till betänkandet fogade 
särskilda yttranden. 

Helsingfors, den 24 oktober 1941. 

Ruben Österberg 

Ernst Estlander 

Tor Brenning 

Leonard Nordting 

Werner W:son Becker 

John Uggla. 

LAGFÖRSLAG 

I 



LAG 
om ändring av självstyrelselagen · 

0 

för Aland. 

I enlighet med Riksdagens beslut, tillkommet i den ordning 67 §i riksdagsordnin
gen föreskriver samt med Ålands landstings bifall, varder härigenom stadgat, att la
gen om självstyrelse för Åland, given den 6 maj 1920, skall hava följande delvis ändrade 
lydelse: 

l. Allmänna stadganden. 

1 §. 

Landskapet Åland (utesl.) tillkommer självstyrelse såsom i denna lag stadgas. 
Landskapet Åland omfattar det forna 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 självsty
relse, av landstinget. 

Till befolkningen hänföras de, som hava sitt egentliga bo och hemvist i någon av 
landskapets kommuner och vilka på grund av bosättning blivit eller lagligen bort bliva 
där mantalsskrivna, så ock de, som vistas å utländsk ort, men fortfarande äro eller böra 
vara mantalsskrivna å ort inom landskapet. 

3 §. 

Landskapsförvaltningen omhänderhaves av en landskapsstyrelse, som av lands
tinget tillsättes. Dess ordförande är lantrådet, som väljes av landstinget. 
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4 §. 

Regeringen företrädes i landskapet Åland av landshövdingen, som utnämnes av 
republikens president i den ordning, som föreskrives i lagen den 11 augusti 1922 inne
hållande särskilda stadganden rörande landskapet Ålands befolkning (garantilagen). 

Länsstyrelsen omhänderhar (utesl.) jämte statens centrala myndigheter, såsom 
därom särskilt stadgas, de till rikets allmänna förvaltning hörande åligganden inom 
landskapet Åland. 

Il. Lagstiftningen. 

5 §. 

Landstingets medlemmar skola väljas genom omedelbara, proportionella och 
hemliga val, och skall rösträtten vid dessa val vara allmän och lika för män och kvin
nor, vilka före valåret fyllt tjuguett år. Närmare bestämmelser angående valen ut
färdas genom landskapslag. 

6 §. 

Landstinget sammankommer årligen till lagtima möte och sammankallas av lands
hövdingen till urtima möte. 

Landshövdingen (utesl.) öppnar och avslutar landstinget samt överlämnar till · 
tinget presidentens framställningar och meddelanden. 

Med begivande av republikens president äger landshövdingen upplösa landstinget 
och förordna om verkställande av nya val. 

7 §. 

Vid förfall för landshövdingen eller under tider, då landshövdingeämbetet är obe
satt, förordnar republikens president annan person att fullgöra å landshövdingen enligt 
6 § ankommande uppdrag. 

8 §. 

Övriga bestämmelser om landstingets organisation och åligganden utfärdas ge
nom landskapslag. 

9 §. 

Rikets lagstiftande organ tillkommer uteslutande rätt till lagstiftning i ärenden 
angående stiftande, ändring, förklaring eller upphävande av de till republikens stats
författning hörande grundlagar ävensom till avgörande i angelägenheter, om vilka 
beslut enligt regeringsformen icke kan fattas annat än med riksdagens samtycke. 
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Angående landstingets medverkan vid ändring, förklaring eller upphävande av eller 
avvikelse från de till Ålands landskapsförfattning hörande grundlagarna gäller vad 
därom är i dessa lagar särskilt stadgat. 

Till rikets lagstiftningsbehörighet hänföres jämväl antagande av allmän lag eller 
utfärdande av förordning, då ärendet rör: 

I) närmare bestämmelser angående medborgares i Finland rätt att vistas i eget 
land, att här fritt välja boningsort och att färdas från en ort till en annan; den i rege
ringsformens 8, 9 och 83 §§ förutsatta lagstiftning; yttrande-, församlings- och före
ningsfrihetens utövning; förutsättningarna för och verkställande av husrannsakan ;: 
undantag från okränkbarheten av brev-, telegraf- och telefonhemligheten; krigstill
stånd; inskränkningar i medborgerliga rättigheter med avseende å personer i krigs
tjänst; befolkningsskydd; sådana inskränkningar i finska medborgares allmänna rät
tigheter samt sådan reglementering av näringslivet, som under rådande, av ekonomisk 
kristid framkallade undantagsförhållanden äro nödvändiga; rätt till expropriation av 
fast egendom för statsverkets behov; 

2) republikens vapen och flagga samt dessas användving; instiftande och förlä
nande av titlar, värdigheter och ordnar ävensom andra utmärkelsetecken, som förlänas 
av republikens president; 

3) republikens förhållande till utländska makter; medborgares i annat land an
tagande till medborgare i Finland samt förlust av och befrielse från finskt medborgar
skap; pass, inflyttning till landet, utlänningars övervakande; utlämnande av för
brytare; 

4) försvarsväsendet; 
5) skatter och avgifter, vilka skola i riket allmänneligen utgöras, med de i 21 § 

nämnda undantag; 
6) grundsatsen om allmän läroplikt, såvitt angår dennas utsträckning med av

seende å lärotvång underkastat barn och de åldersår, under vilka lärotvång tillämpas;. 
bestämmelser angående de fordringar läroinrättning bör motsvara för att äga dimis
sionsrätt till statens universitet; de kunskapsmått, som erfordras för vinnande av viss~ 
av staten erkänd kompetens; 

7) grundsatsen om allmän och lika kommunal rösträtt för finsk medborgare, som 
uppnått lagstadgad ålder, samt omedelbara, proportionella och hemliga val, hörande i 
nu omförmält avseende likväl beaktas, vad i garantilagen är särskilt stadgat angående 
förutsättningarna för erhållande av sådan rösträtt; 

8) familje-, förmynderskaps-, arvs- och testamentsrätt; upphovsmanna-, uppfin
nar- och patenträtt samt rätt till släktnamn; bolags- och aktierätt, andelslag, försäkrings
avtalet, handelsagentur och övriga till den allmänna privaträtten hörande delar av han
delsrätten; växel- och checkrätt; illojal konkurrens; bokföringsskyldighet; handels
register; firma och prokura, varumärke, ursprungsbeteckning, upplags- och warrant
rörelse; privat sjörätt; 
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9) alkohollagstiftningen; folkpensionering ; arbetarförsäkrings- och -skyddslag
stiftningen, kollektivavtal och medling i arbetstvister samt annan arbetarlagstiftning 
med de i 11 § 1 mom. 6 punkten omförmälda undantag; skiftesväsendet; fastighetsre
gister; tomtmätning i stad; 

10) bok- och stentryckerirörelse, spridning av tryckskrift och utgivande av perio
diska tryckskrifter; bank-, sparbanks-, pantlåne- och försäkringsrörelse samt valuta
handel; gruvor och mineralfyndigheter; margarintillverkningar; svagare maltdrycker 
för såvitt angår tillsynen över alkoholgränsens iakttagande; handel med konstgjorda 
gödslingsämnen och beredda fodermedel samt med utsädesvaror; skjutvapen och skjut
förnödenheter; explosiva ämnen till den del rikets säkerhet härav beröres; mäklar-, 
skeppsklarerar- och auktionsförrättaryrket; tillverkning och försäljning av stämpling. 
underkastade arbeten av ädla metaller och andra sådana tillverkningar; anmälnings
:Plikt vid näringsutövning och villkoren för utlännings näringsrätt; 

11) här ovan icke särskilt nämnd allmän eller speciell privaträtt, med undantag 
.av stadganden av privaträttslig natur, hörande till de landskapets lagstiftningsbehörig
het förbehållna rättsområden, som i 11 § 1 mom. 4, 6, 8 och 9 puukterna omförmälas; 

12) fornminnesvården, såvitt angår grundsatsen att landets fasta fornlämningar 
äro ställda under lagens hägn, statens rätt att inlösa sådana fornfynd, som icke av land
skapet förvärvas .eller behållas, samt de stadganden, som avse skifte av jord, därå fast 
fornlämning finnes; 

13) den allmänna strafflagen och övriga straffbestämmelser för såvitt desamma 
icke, enligt 11 § 1 mom. 11 punkten förbehållits landskapets lagstiftningsbehörighet; 
rättegångs-, konkurs- och utsökni ngsväsendet; skiljemannaförfarandet; verkställighet 
.av domar och straff; behandl ing av lösdrivare och alkoholister; allmän benådning; 

14) landets allmänna statist ik, mantals- och övriga all männa befolkningslängder; 
emigration; (utesl.); 

15) bekämpandet av epidemi er och andra smittsamma sjukdomar hos människor 
och husdjur; behörighet att utöva läkarkallet, tandläkaryrket och annan verksamhet 
inom hälso- och sjukvårdens samt apoteks- och veterinärväsendets områden, så ock 
å dessa områden. verksamma personers utbildning samt deras allmänna rättigheter och 
.skyldigheter; sinnessjuklagstiftning, såvitt angår den del av lagstiftningen, som inne
fattar trygghet för den personliga okränkbarheten och oantastligheten eller äger sam
band med straffprocessen eller straffverkställigheten; det legala tvånget för kommu
nerna i fråga om stads- och kommunalläkares anställande, så ock å dessa ankom
mande statsmedicinska uppgifter inom områden, hänförda till rikets lagstiftningsbehö
righet; rättsmedicinska obduktioner och undersökningar; sterilisering; eldbegängelse; 
apotek och apoteksvaror; tillverkning, förvaring och försäljning av gifter och preparat, 
uti vilka gift ingår, dock icke såvitt angår giftiga ämnen av mindre farlig beskaffenhet; 
köttkontroll; förbud mot införsel av djur och djurprodukter; slakt av husdjur och djur
skydd; 
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16) statens ämbetsverks och allmänna inrättningars organisation och verksam
het; statens anläggningar på Åland; ordningen för anställande i samt kompetensvill
koren för befordran till statstjänster och befattningar ävensom statens tjänstemäns och 
befattningshavares rättigheter och skyldigheter; 

17) lots- och fyrväsendet samt annan offentlig sjörätt ; lufttrafiken; järnvägsvä
sendet; tullar och tullväsendet samt tullens och utrikeshandelns enhetliga ordnande; 
varuutbytets fri het; förmalnings- och inblandningstvång till befrämjande av den in
hemska sädens avsättning; penningväsendet samt sedelutgivningsrätten; mått , mål 
och vikt; post- , telegraf-, telefon- och radioväsendet; vården om statsverkets egendom, 
till den del densamma icke av landskapet övertagits; 

18) ändring i kommunal eller kameral indelning; 
19) område, som är reglerat genom int ernationella fördrag; samt 
20) område, vilket härint ills icke av lagstiftningen fö ru tsatts och som med till

lämpning av de grundsatser denna paragraf innehåller är att hänföra till rikets lagstift

ningsbehörighet. 

10(11)§. 

Innan förordningar av republikens president eller statsrådet med utövning av 
den i 28 § regeringsformen dem förbehållna rätt utfärdas för landskapet Åland i ären
den, som enligt 9 § äro hänförda till rikets lagstiftningsbehörighet, skall landskapssty
relsen beredas t illfä ll e att i ärendet avgiva utlåtande. 

11 (10, 12) § . 

Landstinget äger i den ordning denna lag stadgar, med iakttagande av nedan an
givna undantag och begränsningar samt de förbehåll beträffande rikets lagstiftnings
behörighet, som 9 § i övrigt innehåller, utöva lagstiftningsrätt i landskapet rörande an
gelägenheter, då ärendet rör följande rättsområden : 

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

tvångsinlösen av fast egendom för statsverkets behov; 
2) undervisningsväsendet inom de gränser 9 § 2 mom. 6 punkten angiver; 
3) kommunalförvaltning, kommunal beskattning och kommunal vallag samt 

lagstiftning om samhällen med sammanträngd befolkning, dock med den begränsning 

9 § 2 mom. 7 punkten i dessa avseenden innehåller; 
4) vattenrätten, med iakttagande av stadgandena i rikets lagstiftning angående 

förfarandet vid handläggningen av vattenrättsärenden; 
5) moderskapsunderstöd; 
6) arbetsavtal, arbetsreglemente, läroavtal; arbets- och bostadsförmedling; tiden 

för öppenhållande av handels- och andra rörelser samt affärskontor; 
7) inlösen av legoområden och kolonisationsverksamhet; 
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8) jord- och tomtlegorätten, fiskerilagstiftningen samt lagstiftningen om idkande 
av jordbruk, boskapsskötsel, skogsbruk och jordbrukets övriga binäringar, bete och. 
ägors fredande, jakt och växtskydd; 

9) grundsatserna om näringsfriheten samt öppen näring och näring till självför
sörjning; uppdelning i fria och reglementerade näringar; annan näringsrätt med de 
undantag, som i 9 § 2 mom. sägs; 

10) fornminnesvården, med den inskränkning, som i 9 § 2 mom. 12 punkten avses; 
11) bestämmelser om bötesstraff och utsättande av vite och annat äventyr inom · 

rättsområden, hänförda till landskapets lagstiftningsbehörighet; disciplinär bestraff
ning av tjänstemän och befattningshavare vid Ålands landskapsförvaltning; 

12) upprätthållande av allmän ordning och säkerhet samt brottslighetens före
byggande och stävjande, med undantag av ordningsmaktens befattning med 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 be
röres; 

14) lagstiftning om barnskydd, med undantag av däri upptagna stadganden, hö
rande till familje- och förmynderskapsrättens områden, samt sådana, som äga sam
band med strafflagstiftningen; 

15) fattigvård och annan social omvårdnad; kommunala vårdnämnder; 
16) hälso- och sjukvården med den begränsning, som i 9 § 2 mom. 15 punkten 

föreskrives; 
17) väghållningen, skjutsväsendet, bestämmelser, som reglera trafiken, lagstift

ning om motorfordon, dock icke specialföreskrifter om snabbgående motorfarkoster; 
den lokala sjötrafiken med fiske-, turist- och andra därmed jämförliga farkoster och 
härför avsedda kommunikationsleder; 

18) naturskydd och inplantering av främmande djurarter; 
19) lagstiftning om stads plan och tomtindelning; byggnads- och brand lagstiftning; 

ävensom 
20) övriga angelägenheter, vilka icke såsom rikslagstiftning blivit riket förbehållna. 
Landstingets lagstiftande verksamhet utövas genom beslut i beskattningsärenden,. 

som i 21 § omförmälas, samt genom antagande av landskapslagar för landskapet Åland. 
Landskapslag kan antingen innefatta en självständig lagstiftningsakt eller ock avse 
antagande av rikets motsvarande lag eller förordning att såsom sådan eller med vissa 
efter förhållandena anpassade ändringar eller tillägg tillämpas i landskapet. 

12 §. 
(1 mom. utesl.) 
Landstingets beslut om antagande av landskapslag insändes till regeringen av läns-· 

styrelsen. 
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Därest republikens president, efter att hava infordrat den i 2li § nämnda ålands
delegationens och högsta domstolens utlåtanden, finner att en av landstinget antagen 
lag berör de i 9 § omförmälda riket förbehållna ärenden eller rikets inre och yttre sä
kerhet eller ock anser lagen inkräkta på rikets allmänna handels- eller tullpolitiska 
intressen eller verka skadligt på dess statsfinansiella ställning, äger han rätt att, inom 
tre månader från det underrättelse om lagens antagande delgivits honom, förordna att 
sagda lag skall förfalla. Har republikens president redan därförinnan med avseende 
å en landskapslag tillkännagivit, att han icke kommer att begagna sig av ovan angivna 
befogenhet, träder landskapslagen omedelbart i kraft. 

Har i landskapslag för vinnande av enhetlighet och överskådlighet upptagits vissa 
bestämmelser av rikslagstiftningsnatur, vilka i sak äro överensstämmande med motsva
rande stadganden i rikets lag, skall detta icke utgöra hinder för landskapslagens ikraft
trädande. Dylika landskapslagar av blandad natur .medföra icke förändring av land
skapslagstiftningens giltighetsområde i förhållande till rikslagstiftningen. 

13 §. 

Landstinget äger rätt att väcka initiativ i sådan landskapet enskilt rörande ange
lägenhet, som hänför sig till de enligt denna lag riket förbehållna lagstiftnings- eller 
förvaltningsområden, att genom regeringens försorg riksdagen föreläggas. 

14 §. 

Landskapsstyrelsen äger rätt att göra framställningar om utfärdande av admi
nistrativa förordningar för landskapet Åland. 

III. Förvaltningen. 

15 §. 

Republikens president fattar besfat i ärenden rörande landskapet Åland på sätt 
i 34 § regeringsformen stadgas. 

16 §. 

Landskapsstyrelsens sammansättning ävensom dess och lantrådets åligganden 
inom de i denna lag stadgade grän_ser, så ock de för ledamöter i lan~skapsstyrelsen gäl
lande kompetensvillkor bestämmas genom landskapslag. 

17 §. 

Under rikets allmänna förvaltning kvarstå: 
1) handhavandet av utrikesärendena; 
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2) justitieförvaltningen; 
3) förvaltningen av militära angelägenheter; 
4) förvaltningen i fråga om statens säkerhet; 
5) statens finansförvaltning; 
6) den å statsmyndighet ankommande allmänna tillsynsbefogenheten över under

visningsväsendet, för såvitt angår de områden, som jämlikt 9 § 2 mom. 6 punkten hän
förts till rikets lagstiftningsbehörighet; 

7) förvaltningsverksamheten och tillsynsbefogenheten inom den del av hälso
och sjukvårdens lagstiftningsområde, som enligt 9 § 2 mom. 15 punkten är riket förbe
hållen, för såvitt sagda förvaltning icke enligt allmän lag eller förordning ankommer å 
kommunerna; hörande härvid iakttagas: 

att fastställande av reglementen och instruktioner för sjukvårds- och förlossnings
anstalter, som upprätthållas av landskapet, kommun eller kommunal sammanslutning, 
samt utnämning av ansvarig läkare vid sådan anstalt ej må ske innan medicinalstyrel
sens yttrande i ärendet inhämtats; . 

att regleringen av distrikts-, stads- och kommunalläkares tjänstgöringsområden 
ankommer å landskapsstyrelsen efter medicinalstyrelsens hörande; 

att besättande av distriktsläkartjänst ankommer å landskapsstyrelsen i samråd med 
medicinalstyrelsen och att utnämning av stads- och kommunalläkare tillkommer land
skapsstyrelsen efter det val ägt rum samt medicinalstyrelsen avgivit utlåtande angående 
den valdes behörighet och lämplighet för tjänsten; 

att meddelande av tillstånd till inrättande av privata sjukvårds- och förlossnings
anstalter i landskapet och godkännande av deras föreståndare tillkommer landskapssty
relsen efter det medicinalstyrelsens utlåtande i ärendet inhämtats; samt 

att handhavandet av köttkontrollen på Åland ankommer å landskapsstyrelsen, 
dock så att vederbörlig statsmyndighet äger förordna köttkontrollör och gcdkänna slakt
inrättning och. köttkontrollstation samt pröva och avgöra besvär över köttkontrollörs 
åtgärder; 

8) de grenar av statsförvaltningen, som omförmälas under 9 § 2 mom. 17 punkten, 
dock så att förvaltningen av lufttrafiken inom landskapet på sjukvårdens och turismens 
områden ankommer å landskapsstyrelsen; förvaltningen av .statens kommunikationer 
samt den förvaltning, som hänför sig till övriga kommunikationer med avseende å 
transitotrafiken och, i samråd med vederbörande landskapsmyndighet, samtrafiken 
mellan landskapet Åland och fastlandet ; 

9) verkställande av expropriation av fast egendom för statsverkets behov, dock 
att landskapsstyrelsen skall beredas tillfälle att avgiva utlåtande innan beslut om sådan 
expropriation av statsrådet fattas; ävensom 

10) de administrativa uppgifter, vilka i övrigt föranledas av i 9 § nämnda ären
den, som förbehållits rikets lagstiftningsbehörighet. 

I övriga delar handhaves förvaltningen av självstyrelsemyndigheterna. (utesl.) 
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Till rikets centralförvaltning hörande fackmyndigheter äro förpliktade att i före
kommande fall, där särskild sakkunskap är erforderlig, inom gränserna för sin all
männa behörighet och för såvitt laga hinder icke möter, på därom gjord anhållan 
bistå landskapsstyrelsen vid handhavande av de till självstyrelseförvaltningen hörande 
uppgifter. Angående dylik handräckning gäller vad som redan är eller framdeles varder 
genom förordning närmare stadgat. 

. 18 §. 

Gen"om förordning kunna, med landskapsstyrelsens begivande, å rikets allmänna 
förvaltning ankommande uppgifter för viss tid eller tillsvidare tilldelas landskapsför
valtningen, ävensom till landskapsförvaltningen hörande uppgifter överföras på rikets 
allmänna förvaltning. 

Uppsäges i 1 mom. nämnd förordning, bör förordning om dess upphävande inom 
ett år efter uppsägningen utfärdas. 

Utan hinder av förordning, som i 1 mom. sägs, må landstinget inom gränserna för 
sin lagstiftningsbehörighet antaga landskapslag, som innebär ändring av förordningen. 
Ej må dock sådan landskapslag träda i kraft innan förordningen ändrats eller upphävts. 

IV. Lagskipningen. 

19 §. 

Domsrätten i rättegångsmål och -ärenden utövas av statens domstolar. 

20 §. 

Förvaltningsrättsliga besvärsmål avgöras av länsstyrelsen. 

V. Landskapets hushållning och ålandsdelegationens 
uppgifter. 

21 §. 

Landskapet Åland har rätt att för sina behov använda inkomsterna från (utesl.)i 
näringsskatter och nöjesskatter, och äger landstinget besluta om dessa skatter. 

Likaledes äger landstinget (utesl.) för landskapets behov påbjuda en tilläggsskatt 
å inkomst att (utesl.) påföras och uppbäras i samband med statens allmänna inkomst
skatt liksom ock att pålägga tillfällig extra inkomstbeskattning, ävensom bestämma de 
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avgifter, vilka skola erläggas för landskapsförvaltningen underlydande myndigheters 
tjänsteförrättningar och expeditioner så ock för anlitande av landskapets inrättningar. 

TiHäggsskatten och den tillfälliga extra beskattningen skola utgå enligt av lands
tinget fastställda grunder. De beslut, som i 1 och 2 mom. nämnas, träda i kraft utan 
sådan delgivning, som i 12 § påbjudes, men böra meddelas landshövdingen till känne
·dom. 

Landskapet Åland tillkommer rätt att, utöver här ovan nämnda inkomster och 
skatter, för kulturella och andra landskapets allmänna väl befrämjande ändamål an
vända det årliga anslag, som enligt särskild lag skall till landskapet ur statsmedel ut
givas såsom vederlag för frångångna grundskattemedel. 

22 §. 

Landshövdingen äger förbjuda verkställighet av beslut, som rör beskattning, 
om han finner att beslutet: 

1) försvårar varuutbytet mellan in- och utlandet elfer mellan landskapet Åland 
och fastlandet ; 

2) innefattar oskäliga eller för trafiken skadliga avgifter å anlitandet av allmänna 
vägar, farleder eller landskapsförvaltningen underlydande inrättningar; eller 

3) har till följd att beskattningen uppenbarligen förfördelar enskilda skattdra
gande eller olika samhällsklasser. 

Har landshövdingen förbjudit verkställande av beslut, skall beslutet underställas 
republikens presidents prövning. 

23 §. 

Nyttjanderätten till statens jordegendom i landskapet Åland övergår till land
skapet, dock icke beträffande sådan egendom, som förblir anslagen till boställen åt 
statens tjänstemän, ej heller till den egendom, som nu eller framdeles kommer till an
vändning för statsverkets behov. 

Genom förordning, utfärdad med landskapsstyrelsens begivande, kan landskaps
förvaltningen tilldelas befogenhet att i kolonisationssyfte upplåta mark under ägande
rätt å sådan del av statens i landskapets vård befintliga jordegendomar, som ej blivit 
till stomlägenhet undantagen; skolande i fråga om rätt till dylikt jordförvärv samt 
löseskillingens bestämmande i tillämpliga delar gälla vad som beträffande statens bo
ställen i sådant syfte är föreskrivet, likväl med iakttagande av vad om rätt att inne
hava. fastighet i landskapet Åland är i lag särskilt stadgat. Influten löseskilling förval
tas av .statsverket, men avkastningen därav tillkommer landskapet såsom vederlag 
för frångången nyttjanderätt. 
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24 §. 

Om upptagande av lån för landskapets gemensamma gagn eller för särskilda dess 
behov besluter landstinget. För upptagande av obligationslån ävensom lån i utlandet 
erfordras samtycke av republikens president. 

25 §. 

Kostnaderna för den förvaltning, som enligt 17 § fortfarande handhaves av sta
tens myndigheter, liksom ock de utgifter, vilka hårflyta av rättsvården, bestridas ur 
statens medel. Övriga utgifter för landskapets behov bestridas av landskapet självt 
med rätt likväl för landskapet att jämlikt de i 27 § stadgade grunder få utgifterna för 
självförvaltningens ordinarie behov utjämnade genom statsbidrag. 

Landskapets årliga inkomst- och utgiftsstat fastställes av landstinget. Angående 
sättet för årsstatens uppgörande samt för fattande av beslut om ändring i och tillägg 
till fastställd årsstat stadgas genom landskapslag. 

Särskild årsstat skall av landstinget fastställas för de i 21 § 4 mom. nämnda ve
derlagsmedlen samt landskapets övriga enskilda inkomster och utgifter. 

26 §. 

Den skattefinansiella utjämningen mellan riket och landskapet Åland verkställes 
av ett särskilt organ, ålandsdelegationen, dels genom ordinarie bidragsreglering dels 
genom beviljande av extraordinarie bidrag enligt de i 27 och 28 §§ stadgade grunder. 

Ålandsdelegationen består av tvenne ledamöter, utsedda av statsrådet, samt tven
ne, utsedda av landstinget. Ordföranden i delegationen är landshövdingen. Av stats
rådet utses dessutom en och av landstinget likaledes en ledamotssuppleant. Delega
tionen är beslutför, då ordföranden och samtliga ledamöter eller suppleanter för dem 
äro närvarande. 

Å republikens president ankommer att efter överenskommelse med ordföranden 
för landstinget utse för uppdraget lämplig person att ersätta ordföranden och handhava 
dennes åligganden vid delegationen i de fall, att landshövdingeämbetet är obesatt eller 
då landshövdingen av sjukdom eller annat förfall är lagligen hindrad att leda förhand
lingarna. 

Uppdraget att vara ledamot eller ledamotssuppleant i delegationen kan av stats
rådet eller landstinget återkallas, när skäl därtill anses föreligga. 

27 (26) §. 

Ordinarie bidragsreglering verkställes i efterhand för en tid av ett år i sänder. Till 
grund för beräkningen a~ det landskapet tillkommande bidraget ur statsmedel skall 
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läggas landskapets utgifter under finansåret för självförvaltningens ordinarie behov 
med avdrag av landskapet under samma tid tillfallna inkomster. 

Vid statsbidragets beräknande skall iakttagas: 
att såsom ordinarie utgifter må anses endast anslagsbelopp för behov, vilkas till

godoseende enligt de i denna lag fastställda behörighetsgränserna ankommer å land
skapet och vilka icke äro att hänföra till de i 28 § angivna extraordinarie utgifterna; 

att kostnaderna för självförvaltningens ordinarie behov skola genom statsbidrag 
utjämnas i den utsträckning, vari motsvarande ändamål i övriga delar av riket till
godoses eller understödas, dock med beaktande av rådande prislägen på Åland; 

att landskapet således icke må genom bidragsregleringen komma i åtnjutande av 
andra eller proportionsvis större förmåner än dem, som på motsvarande områden be
retts övriga delar av riket, dock så, att landskapets avskilda läge och befolkningens 
särskilda levnadsbetingelser samt härav påkallade anslagsbehov jämväl böra vid stats
bidragets fastställande beaktas; 

att landskapet bör ansvara för de kostnader, som påkallas av ålandsdelegationens 
verksamhet såsom organ för den skattefinansiella utjämningen, till den del dessa kost
nader hänföra sig till de av landstinget utsedda ledamöterna av delegationen, medan 
däremot övriga kostnader för delegationen bestridas ur statsmedel; 

att ränteutgifter, som uppkommit genom upplåning av erforderliga tillskottsmedel 
för bestridande av sådana landskapets kostnader, vilka ur statsmedel ersättas, skola 
gå i utjämning vid bidragsregleringen; . 

att subventioner och understöd böra vid utjämningen beaktas, för såvitt desamma 
till beskaffenhet och belopp motsvara kostnaderna för jämförlig, av staten upprätt
hållen eller understödd verksamhet; ävensom 

att till landskapets inkomster, vilka skola gå i avdrag vid statsbidragets beräk
nande, böra hänföras av landskapet uppburna närings- och nöjesskatter ävensom 
avgifter för landskapsmyndigheternas tjänsteförrättningar och expeditioner och för 
anlitande av landskapets inrättningar, samtliga dessa skatter och avgifter beräknade 
enligt i riket stadgade grunder, inkomsterna från statens, av landskapet övertagna 
jordegendomar och fiskerier, samt ränteinkomster och andra löpande eller tillfälliga 
inkomster, men icke de i 21 § 4 mom. nämnda vederlagsmedlen samt landskapets 
övriga enskilda inkomster och ej heller i 21 § 2 mom. omförmäld tilläggsskatt och 
tillfällig extra beskattning. 

28 (26) §. 

Har landstinget gjort framställning om beviljande av bidrag till extraordinarie 
utgifter, fattas beslut (utesl.) härom av ålandsdelegationen. 

Såsom extraordinarie utgifter anses större engångsutgifter för bekostande eller 
understödande av anstalter, inrättningar eller företag, vilka med avseende å planlägg
ning och kostnadsberäkning kräva en särskild ingående behandling och vilkas finan-
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siering icke sammanhör med den ordinarie budgetregleringen. Ej må extraordinarie 
statsbidrag beviljas, med mindre anslaget avser att tillgodose ett ändamål, hörande till 
självförvaltningens område, ej heller till högre belopp än vad som för motsvarande 
~ndamål anslås i andra delar av riket, därest icke landskapets avskilda läge eller befolk
ningens särskilda levnadsbetingelser påkalla avvikelse härutinnan. 

29 (26) §. 

Ålandsdelegationens beslut rörande ordinarie bidragsreglering och beviljande av 
extraordinarie bidrag skola för att bliva gällande stadfästas av republikens president. 

Beslut, som underställts republikens presidents prövning, skola stadfästas oför
ändrade eller ogillas. 

Vinner ålandsdelegationens beslut angående ordinarie bidragsreglering icke oför
ändrat republikens presidents stadfästelse, skall ärendet hänskjutas till delegationen i 
avseende å förnyad behandling. Vägras stadfästelse å beslut om extraordinarie bidrag, 
kan ärendet, därest sådant anses vara av omständigheterna påkallat, likaledes åter
förvisas till delegationen. 

Vid underställning av sitt beslut om beviljande av extraordinarie bidrag äger dele
gationen framställa förslag angående tiden, sättet och ordningen för bidragets utgi
vande, samt angående de villkor, som böra härvid fästas i syfte att säkerställa bidrags
beloppets användande för det avsedda ändamålet. 

30 (26) §. 

Landskapets behov av medel för självförvaltningens genomförande och vidmakt
hållande skall i avbidan på utjämningen tillgodoses genom årliga, i statsförslaget upp
tagna förskottsanslag till erforderligt belopp. Dessa förskott skola gå i avräkning å det 
slutliga bidragsbeloppet. 

31 §. 

utöver vad ovan sägs åligger det ålandsdelegationen: 
att på anmodan tillhandagå statsrådet och dess ministerier med utlåtanden, samt 
att enligt statsrådets uppdrag utarbeta förslag till förordningar, som avses i 18 §. 

VI. Deltagandet i fäderneslandets försvar. 

32 (27) §. 

Landskapet Ålands inbyggare äro skyldiga att biträda vid fäderneslandets för
svar genom att, i stället för fullgörande av värnplikt, göra m~tsvarande tjänst vid lots
och fyrinrättningen såsom därom i lag särskilt stadgas. 
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Vad här ovan stadgats, gäller dock icke dem, vilka efter fyllda tolv år inflyttat 
till landskapet Åland från annan ort i Finland, där de skulle hava varjt värnpliktiga. 

Sådan inbyggare i landskapet, som i första momentet åsyftas, må _dock, där han 
det åstundar, fullgöra värnplikt vid rikets krigsmakt. 

VII. De offentliga tjänsterna. 

33 (28) §. 

Landskapsförvaltningen underlydande tjänster och befattningar inrättas och 
tjänstemän till desamma utnämnas av landskapsstyrelsen. 

34 (29) §. 

Statsmyndigheternas (utesl.) i landskapet Åland samt ålandsdelegationens äm
betsspråk (utesl.) är svenska. Angående finsktalande sakägares rätt att i egen sak, 
som av myndighet handlägges, använda sitt eget språk samt på detta språk utfå expe
dition, gälle vad i allmän språklag stadgas angående svensktalandes rätt i enspråkigt 
finskt område. 

35 (30) §. 

Skriftväxlingsspråket mellan de till Iandskapsförvaltningen hörande myndigheter 
och statsmyndigheterna i landskapet Åland, så ock mellan nämnda myndigheter, å 
ena sidan, samt å den andra sidan rikets regering, centrala myndigheter och sådana 
överdomstolar och statsmyndigheter, vilkas domkrets eller förvaltningsdistrikt innefattar 
förutom landskapet Åland jämväl viss annan del av rikets område, skall vara svenska. 

Högsta domstolens utlåtanden och avgöranden i landskapet rörande ärenden skola 
avfattas på svenska språket. 

. 36 (31) §. 

I statens tjänst i landskapet Åland må icke anställas någon, som icke styrkt att 
han fullständigt behärskar svenska språket såväl i tal som skrift. 

VIII. Om besvär och åtal för brott i tjänsten. 

37 (32) §. 

Över landskapsstyrelsens beslut ävensom övriga ämbetsåtgärder må besvär an
föras, såsom i riket är ~tadgat (utesl.) om anförande av besvär i motsvarande fall. 
(utesl.) 
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Finner landshövdingen, att landskapsförvaltningen underlydande myndighets 
beslut överskrider myndighetens befogenhet, skall han förbjuda verkställigheten av 

sådant beslut. 

. 38 (33) §. 

Tjänsteåtal mot lantrådet samt mot ledamot av och föredragande vid landskaps
styrelsen handläggas av Åbo hovrätt. Annan innehavare av tjänst eller befattning vid 
landskapsförvaltningen åtalas för brott i tjänsten vid vederbörlig underrätt, där ej annor
lunda är särskilt stadgat. 

39 (34) §. 

Förfar lantrådet eller ledamot i landskapsstyrelsen vid utövning av sitt ämbete i 
strid med gällande lagar eller författningar eller underlåter han vad honom i tjänsten 
åligger, skall landshövdingen anmäla brottet till åtal. 

IX. Särskilda ',bestämmelser. 

40 (35) §. 

Uppkommer i fråga om rätt att vidtaga viss förvaltningsåtgärd meningsskiljaktig
het angående landshövdingens, länsstyrelsens (utesl.) eller landskapsstyrelsens be
fogenheter enligt denna lag, äger högsta domstolen, på anmälan av landshövdingen 
eller landskapsstyrelsen och sedan vederbörande blivit i saken hörd, avgöra densamma. 

41 (36) §. 

Stadgandena i derina lag må icke ändras, förklaras eller upphävas, ej heller må 
avvikelse från dem göras annorledes än med landstingets bifall och i den ordning, som 
om grundlag är stadgat. 

Angående landstingets initiativrätt härutinnan gälle vad i 13 § är stadgat. 

42 (37) §. 

Inbyggarnas i landskapet Åland rätt att deltaga i val av president och val till 
riksdagen undergår icke ändring genom denna lag. 

Denna lag träder i kraft den ...... . . . .. . 194 .. och upphäves genom densamma 
lagen om självstyrelse för Åland, given den 6 maj 1920, så ock övriga mot denna lag 
stridande stadganden. 

Ordinarie bidragsreglering, som vid lagens ikraftträdande är beroende på åtgärd av 
ålandsdelegationen, skall med iakttagande av de i denna lag stadgade grunder verkstäl-
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las för en period av sammanlagt tre finansår, varefter den i 27 § påbjudna ettårsregle
ringen vidtager. 

Lagar och författningar, som i riket utfärdats före den 7 maj 1920, då självstyrelse 
för landskapet Åland infördes, och vilka till sin art jämlikt 11 § äro att hänföra till 
landskapets lagstiftningsbehörighet, skola fortfarande lända till efterrättelse, för såvitt 
ändring i desamma icke gjorts eller göres i den ordning, som i denna lag stadgas. 

Har genom denna lag rikslagstiftningen tillförts område, som enligt äldre lag regle
rats genom landskapslag, eller har genom denna lag till landskapets lagstiftningsbehö
righet överförts område, som tidigare reglerats genom rikslagstiftning, skall sådan 
under tiden mellan självstyrelsens införande och denna lags ikraftträdande tillkommen 
landskapslag eller rikslagstiftning fortfarande tillämpas i landskapet Åland, intill dess de · 
varda i stadgad ordning upphävda, landskapslagen genom förordning och rikslagstift
ningen genom landskapslag. 

Där i lag eller särskild förordning förekommer hänvisning till lagrum, som ersatts 
genom bestämmelse i denna lag, skall den bestämmelsen i stället tillämpas. 

Helsingfors, den . ..... . ...... . .. . ... . 

REPUBLIKENS PRESIDENT 

justitiem inister 

MOTIV 



Inledande översikt. Kommittens uppdrag. 

Urider den tid av inemot två decennier Ålands autonomi varit i funktion har er
farenheten givit vid handen att kompetensfördelningen mellan riket och landskapet 
icke blivit med önskvärd skärpa och tydlighet utstakad samt att självstyrelselagstift
ningen vid kompetensprövningen erbjudit åtskilliga tolkningssvårigheter. Detta har 
givit anledning till särskilda konflikter mellan rikets och landskapets lagstiftande och 
förvaltande organ, konflikter, vilka uppkommit dels till följd av självstyrelselagens 
tänjbara och i vissa fall motsägande allmänna formulering, dels på grund av menings
skiljaktighet rörande lagens rätta tolkning och den verkliga innebörden av ett flertal 
däri ingående stadganden. 

Att åtskilliga åländska lagstiftningsinitiativ icke lett till resultat har utgjort ett 
irritationsmoment till men för det goda samarbetet emellan rik~ts och landskapets 
myndigheter. Försök, som under tidigare år gjorts från landskapets sida att åväga
bringa förtydliganden i lagen, hava icke av statsmakten beaktats. Fastmer hava kon
fliktsanledningarna ökats därigenom att hos riksmyndigheterna och särskilt hos högsta 
domstolen en tendens till restriktiv tolkning till förmån för rikets kompetens med åren 
gjort sig alltmer märkbar utan att tillbörlig hänsyn tagits därtill att »en frisinnad 
tolkning och tillämpning av självstyrelselagen» av regeringen ställdes i utsikt vid land
skapsautonomins införande.1) Landskapsmyndigheterna å sin sida hava sökt taga till 
rättesnöre och utgångspunkt syftemålet med och innebörden av de olika rättsbuden 
och de intressen och samhällsbehov lagstiftaren med desamma velat tillgodose även
som till den rätt vidsträckta rörelsefrihet för de lokala organen, som självstyrelselagen 
avser att förverkliga och ändamålet med autonomin betingar. 

Under dessa förhållanden har på Åland framvuxit en enhällig folkopinion, som 
betecknar det rådande sakläget såsom otillfredsställande och kräver en revision av 
självstyrelselagen i syfte att avlägsna de otydligheter, som vidlåda densamma och 
som böra genom lagstiftning klarläggas. 

Regeringen har även för sin del uppmärksammat förberörda intressekonflikter 
och tagit i övervägande, huruvida en lagteknisk bearbetning av självstyrelselagen 
vore av behovet påkallad. I sådant syfte har statsrådet den 22 september 1938 till-

1 ) Uttalande av dåvarande statsministern Erich vid ärendets behandling i riksdagen den 
30 april 1920. 
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satt en kommitte1) med uppdrag att verkställa en granskning av självstyrelselagstift
ningen samt att eventuellt uppgöra förslag till förtydligande av lagtexterna. 

Statskommittens utredningsarbete föreligger uti ett den 20 februari 1939 daterat 
vidlyftigt betänkande, vilket icke blivit till tryck befordrat men som genom tillmö
tesgående av justitieministeriet ställts till förfogande. Statskommitten framhåller, 

att utredningen på grund av frågans svårlösta natur blivit både ingående och omfat

tande. I betraktande av de jämförelsevis snäva direktiv kommitten erhållit av stats
rådet ansågs uppdraget innefatta enbart avlägsnande av otydligheterna i autonomi

Iagstiftningen samt utfyllande av förefintliga luckor. Endast de mest uppenbara 

bristerna hade på grund av regeringens direktiv ansetts böra avhjälpas, medan större 
förskjutningar i behörighetsgränserna, sådana desamma av rikets myndigheter fast
slagits, i allmänhet undvikits. 

Efter det statskommittens betänkande inkommit till statsrådet har justitiemi
nisteriet anmodat lagberedningens IV avdelning att på basen av betänkandet upp

göra förslag till regeringsproposition i ämnet. Sedan uppdraget fullgjorts insände lag
beredningen jämte skrivelse av den 9 maj 1939 förslag till proposition angående änd

ring av lagen om självstyrelse för Åland. Detta propositionsförslag är i sak överens
stämmande med statskommittens förslag. Någon vidare åtgärd i ärendet har icke av 

regeringen vidtagits, och handlingarna ligga fortfarande oföredragna på statsrådets 
bord. 

Inom Ålands landsting har en revision av självstyrelselagen länge ansetts såsom 

ett ofrånkomligt villkor och en nödvändig förutsättning för ett friktionsfritt och frukt
bärande Iagstiftningsarbete till fromma för landskapet och dess befolkning samt där

med även för riket i dess helhet. Landstinget har förty med beaktande av en inom 
tinget framförd petition tagit initiativ till omedelbara åtgärder för ernående av en 

sådan revision av självstyrelselagen, att denna kunde tillgodose landskapets skäliga 

anspråk på att komma i åtnjutande av den autonomi, som varit avsedd för Iandskq.
pet, samtidigt som den tillgodoser rikets berättigade intressen. Beredningen av detta 
reformkrav har av landskapsnämnden överlämnats åt kommitten. 2) 

Vid fullgörandet av sitt uppdrag har kommitten låtit sig angeläget vara att av
hjälpa påtagliga brister i autonomilagstiftningen samt att i möjligaste omfattning 

utjämna här framträdande kompetenskonflikter genom självstyrelselagens förtydli
gande. Kommitten har strävat till att stabilisera de vinningar den åländska Iandskaps
författningen varit avsedd att medföra för Ålands befolkning och utbygga självsty

relsen med tillbörlig hänsyn tagen till lagens rätta mening och grund och så att den
samma utan hinder av en alltför trång rättstolkning verkligen skulle motsvara vad vid 

autonomilagens utfärdande åsyftats. Men å andra sidan har vid behandlingen av 

1 ) Citeras statskommitten. 
2) Citeras kommitten. 
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detta grannlaga statsrättsliga och förvaltningspolitiska problem icke lämnats ur sikte, 

att statens intressen härvid böra beaktas, vilket jämväl av landstinget påpekats, samt 
att slutmålet med det kommitten åliggande beredningsarbetet bör vara att erhålla en 

praktiskt genomförbar lösning, som är förenlig med principen om ~ikets enhet och su
veränitet och på samma gång tillgodoser Ålands berättigade krav. 

De utredningar och förslag, som av statskommitten framlagts, hava i vissa delar 
kunnat utnyttjas och beaktas vid utarbetandet av nu föreliggande kommitteförslag; 

härvid har likväl på grund av uppdragets natur och omfattning ämnet bearbetats på 

en bredare bas och utan de begränsningar, som statskommitten hade sig förelagda. 

Kommitten har sålunda ansett sig oförhindrad att föreslå ej blott redaktionella för
bättringar samt jämkningar och kompletteringar av lagtexten utan även förskjutnin

gar av behörighetsgränserna dels till rikets dels till landskapets förmån, där sådant 

varit av behovet påkallat. 
Kommitten har emellertid ansett att någon ingripande omgestaltning av det nu

varande självstyrelsesystemet icke bör vidtagas utan autonomilagstiftningens grunder 
i allt väsentligt lämnas orubbade. Självstyrelselagen har granskats paragraf för para

graf och nödigbefunna rättelser vidtagits i resp. stadganden. 
För vinnande av större överskådlighet har i kommittens förslag upptagits jämväl 

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

lighet härmed. 
Kommitten har i främsta rummet uppmärksammat bestämmelserna om kompe

tensfördelningen mellan riket och landskapet i fråga om lagstiftning och förvaltning. 
Dessa stadganden återfinnas i 9 och 17 §§ av självstyrelselagen. Ett annat viktigt 

ändringsförslag hänför sig t ill stadgandena rörande bidragsutjämningen (26 §), vilka 

stadganden i flere avseenden befunnits vara bristfälliga, ofullständiga och omöjliga 
att efter ordalagen tillämpa. Andra reformkrav, som av kommitten beaktats, ära 

reglering av ålandsdelegationens förvaltningsrättsliga ställning och arbetsuppgifter, 
förfa\andet vid Iandskapslagars utfärdande och vid handläggning av kompetenskon

flikter, språklagstiftning etc . 
Kommitten övergår nu till en redogörelse för de ändringsförslag, vilka nedan fram

läggas, samt för de synpunkter, som härvid varit för kommitten bestämmande. Vid 
uppdragets fullgörande har kommitten förutom det material statskommittens betän

kande innehåller begagnat sig av de vid autonomilagarnas beredning tillkomna hand
lingarna, nämligen den s.k. ålandskommittens betänkande av den 3 december 19191) 

samt ålandsdelegationens tryckta utredningar och protokoll2) (serie I-V I). Av övriga 
källor må särskilt framhållas: R. Erich, Suomen Valtio-oikeus3) samt den av Arthur 

Tollet och John Uggla år 1930 utgivna handboken rörande Ålands autonomi lagstiftning. 

1 ) Citeras Ålandskommitten. 
2 ) Å . D. 
3 ) Erich. 
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Lag om sjäJvstyreJse för Åland. 

.. I §. 
Andringarna under denna paragraf äro d . 

en anpassning till den nya lagen i k. l .av re aktwnell art och innefatta endast 1 ono og1skt _avseende. 

Den · · . 
2 §. 

. na pa1 ag1 af har ansetts böra fört dl" . . , 
Ålands befolkning. Den nuvarande avfa~tn;~a: i fJ ~ga __ om. definitionen på begreppet 
alla dem, som äro mantalskrivna . , g n hanfor till landskapets befolkning 

t . . i nagon av landska t k 
man alssknvrnngen äro i detta pe s ommuner. Principerna för . r· , avseende oklara och ha . . 
miss orstand . Genom ändringsför I t h . va ' praxis givit anledning till 
· k s age ar fastslagit tt 
ic e ensam får vara avgörande uta k .. s, a mantalsskrivningsorten 
I ft b ' n raves det att ved b .. 
ia ade bo och .hemvist på Åla d 1·· .. . . . er orande därjämte faktiskt 
d t f Il , n . amval har intagits tt t 

e a , att alänning temporärt vistas å tr· d e s adgande, som normerar 
eller manskap å utom landet gåend f ·tu an sk ~rt, exempelvis i egenskap av befäl 

e a1 yg eller sasom emigrant. . 

B .. . 3 §. 
.. . enamn1ngen Iandskapsnämnd fö. d 

stall ande organ har av komm1.tt, . d1 e_n centrala landskapsförvaltningens verk-
! en 1 enna och ö · · 
andskapsstyrelsen vilket tt k vnga resp. paragrafer utbytts mot 

.. ' u ryc redan vunnit b . k 
organs forvaltningsrättsliga sf"JJ . u1 s ap och bättre motsvarar detta 

. a nrng och arbetsuppgifter. 

4 §. 
Uti vissa av självstyrelselagens stad .. . . 

32 § 2 mom., 34 och 35 §§, regleras land;a.nde~, namli~en .i 6 §, 7 § 2 mom., 22 §, 
representant på Åland Någon .. d . h .. hovdingens stallrnng såsom riksregeringens 
I d I . an nng arutinnan tord . k 
a . nom sitt av självstyrelselagen b .. e ic e vara av behovet påkal-

ge r· .. . egransade verksamhet ' d 
n or ovngt samma ställning s I .. . somra e har landshövdin-

om andshovdrngar ·· h 
gen av den 12 februari 1937 ä I.. t na over uvud. Genom förordnin -

d r anss yrelsen allmän fö. lt . . 
un er landshövdingens chefskap Bl i va rnngsmyndighet i varje län 
ningsrättsliga besvärsmålen å de~ o ·. a. ~nkommer handläggningen av de förvalt
hållande har föranlett kommitten tmt 01.gdatrnser~de länsstyrelsen. Nu omförmälda för-
? a vi aga sadan ändr· 4 
- mom. och 20 §, att termen landshövdingen . t t mg av § (2 meningen), 12 § 

I paragrafens första moment ha .. f , i e~. en ersatts med länsstyrelsen. 
· r· i i raga om satt t r- t ·· 
rn orts en uttrycklig hänvisning ti·11 t e or u namning av landshövding 
h , Il .. resp. s adgande . l 
a ande sarskilda stadganden rörande I d k i agen den 11 augusti 1922 inne-

lagen). an s apet Ålands befolkning (den s k g . t · . . a1 an 1-
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Termen republiken har i kommittens lagförslag genomgående utbytts mot det i 
detta sammanhang riktigare uttrycket riket. 

5 §. 

Uti denna paragraf har i anslutning till gällande vallag för Åland införts ett för
tydligande tillägg av innehåll, att valrätt vid landstingsval tillkommer de resp. röst
berättigade, som före valåret fyllt tjuguett år. 

6 och 7 §§. 

Innehållet i 6 och 7 §§ har sammanförts under en paragraf, 6 §, med bibehållande 
av grupperingen enligt gällande lag. Därjämte har i en särskild 7 § upptagits stad
gande om presidentens befogenhet att utse ställföreträdare för landshövdingen, vilken 
befogenhet inskränkts till de fall, då landshövdingen är hindrad eller ämbetet vakant. 

8 §. 
(Oförändrad). 

9 §. 

Denna paragraf, som utgör en av hörnstenarna i den åländska landskapsförfatt
n ingen, fastställer kompetensfördelningen på lagstiftningsområdet mellan riket och 
-landskapet. Fördelningen är sålunda bestämd, att de områden, som hänförts till ri
kets uteslutande lagstiftningsbehörighet, i paragrafen uppräknas. Alla uppgifter, som · 
icke förbehållits republikens organ, tillhöra landskapet Åland. Här nedan redogöres 
fö r de kompetensfrågor, som ansetts kräva rättelse eller förtydligande, samt för kom
mittens ställningstagande till desamma. 

a) Grundlagsfrågor~ (I mom.). 
Uttrycket grundlag i 9 § I mom. avser enligt kommittens åsikt enbart de till ri

kets statsförfattning hörande lagar, d.v.s. grundlagar i egentlig mening och likaså stad
ganden med privilegiehelgd, men icke lagar, vilka i olika ämnen kunna antagas av riks
dagen uti den i 67 § riksdagsordningen stadgade ordning på den grund, att desamma 
eller delar av dem avse ett avlyftande av resp. inskränkning uti det grundlagsskydd, 
som regeringsformen tillförsäkrar exempelvis den enskildes privaträttsliga förhållan
den. Den omständigheten, att riksdagen antagit en viss speciallag i nu nämnd ord
ning, kan ej rubba de lagbestämda gränserna för rikets och landskapets lagstiftnings
makt. Kommitten har i föreliggande moment infört ett uttryckligt stadgande, som 
vidhandengiver, att grundlagsbegreppet bör tagas i denna inskränktare mening. 

Bestämmelsen därom, att grundlagar ankomma å rikets exklusiva lagstiftning, 
lider den väsentliga inskränkning, att de till Ålands landskapsförfattning hörande 
grundlagarna , inklusive garantilagen och den till dess 5 § anslutna lagen av den 1 
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a~ril 1_938 (delvis ändrad genom lagen av den I 
nmgsratt vid försäljning av fastighet i landska e~eptember 1939) om utövande av lös
~ets s~mtycke ändras, förklaras eller u h.. p Al_and, _endast kunna med landstin
forbehall härutinnan har av komm1"tte' PP avas elle1 avvikelse från dem aöras Ett 

b) A ·· n mryckts uti 9 § I 0 
· ngelagenheter om vr'lk b I . mom. . 

·· ' a es ut enhgt r · 
an med riksdagens samtycke. (I ) egermgsformen icke kan fattas annat 

H.. mom 
armed avses: fråga om riket : . 

med tr· s omrade och gränser (3 § R 0 

u andska makter samt om krig och fred (33 § R . F.), fragor om fördrag 
av statslån (64 § R F) Ena··r d .F.) samt frågor om uppt d . . · · · essa angeläg I t . agan e 
sftftnrngens område vilket icke 0 en le er enligt lagtexten hänförts till I 

. , sammangar med R F· ag-
en redaktionell rättelse i berörda del vara . .s soystem, har kommitten ansett 

c) Av krigstillstånd eller kristid ok al~ behovet pakallad. 

Av medborgarskapet härflytande ~~l;ä~~ un.~a~tagslagstiftning. (2 mom. I p.). 
genom lag underkastas inskra··nk . a ratt1gheter kunna enligt 16 § R F 
t"d nmgar dels p 0 

•• 

' eller uppror, dels även annars med a ~rund av förhållandena under krigs-
lagstiftningskomplex äro enligt 9 § 2 avseende a personer i krigstjänst. Hithörand 

· morn 1 p r· b h o . e 
nmgsmakt. Till detta rättsområde anslute1: s· .". or e allna nkets exklusiva lagstift-
g_ande ' R. F. efter självstyrelsela ens utf .. - ig ave~ den med stöd av åberopade stad
t11ls~ånd (Jag av den 26 septernbergl 930 äva1 dande tlllkomna lagstiftningen om krigs-

rna a'.nne). Det bör anses ligga i rikets väl;~~-:~'~ ett flertal andra författningar i sam
som mnefattar bl. a. speciella bestäm I - adda intresse att denna särlagstiftning 
oc~ säkerhet, om tillgodoseende av vis::en~~;ito·1~1 ~pprätthållande av allmän ordnin~ 
skilda ekonomiska förhållanden d 0 0 a1 a mtressen samt om reglering av s .. -
vid b T · un er pagaende eller h t . ar 

mo I isenng av krigsmakten, under! -· o ande kng eller uppror eller 
~nde~ krigstiden 1939- 1940 hade landska ~~~~ 11ke~s. uteslu.tande lagstiftningsmakt. 
nmga1 , oavsett om dessa måhända icke i ~Il ~at sig I alla harmed förenade inskränk
varande lydelse Under senare tid h o tacktes av självstyrelseJagen i dess nu
kommit, vilka i avsevärd mån utvidgaatva -~ya lagar och författningar ytterligare till-

K . . g1 anserna for k -· 1 . . 
omm1tten anser, att landskapet såso1 . 11gs- oc l knst1dslagstiftningen. 

dandraga sig att i likhet med .. . n en mtegrerande del av riket icke ka 
. ' ovnga delar t t 0 n un-

offnngar, som kristiden pålägger landet. D:~ s a s~mradet, bära de bördor och upp-
tats. Denna utvidgning de facto till riket /a hoa1 a; landskapet erkänts och beak
nad synes böra erhålla ett positivt tt s . orman pa landskapsautonomins bekost
reglering som ock övriga inskränkni~ ::~k _1 lagtexten. Såväl livsmedels- och pris
s~.m ~nder rådande, av ekonomisk kris~i I fmska medborgares allmänna rättigheter, 
v~nd1ga och vilka förutsätta enhetli re ~ef~am~aJlade undantagsförhåJlanden äro nöd
h~rmed av kommitten upptagits bl!nd gd;';.71 o~:r tela statsområdet, hava i enlighet 
rattsområdena. ' n e s lagstiftningskompetens hörande 

I denna fråga har meningsskiJjakti het 
d) Lagstiftningen angåend g. . yppats (se reservation II sid. 90) 

e expropriation. (2 mom. I p.). . .I 

I 

I 
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Spörsmålet rörande lagstiftningsbehörigheten i fråga om expropriation av egen
dom för allmänt behov berördes alls icke i ålandskommittens lagförslag. Av kommit
tens motivering framgår dock, att detta rättsgebit ansetts böra hänföras till landska
pets kompetens. Propositionen i ämnet till 1919 års riksdag upptog ett stadgande av 
innehåll, att lagstiftning om »rätt till expropriation för statens behov» skulle ankomma 
å rikets organ. Vid riksdagsbehandlingen erhöll stadgandet sådan avfattning, att 
lagstiftningen angående expropriation borde förbehållas republikens lagstiftningsor
gan, med undantag av lagstiftning rörande expropriation för landskapet Ålands behov 
mot full ersättning. 

Landskapet har även gjort bruk av sin lagstiftningsrätt inom de av självstyrelse
lagen utstakade gränserna. Den i ämnet utfärdade landskapslagen har utformats i 
huvudsaklig överensstämmelse med rikets expropriationslag av den 14 juli 1898, dock 
med vissa nödig ansedda förenklingar. 

Begreppet »landskapet Ålands behov» måste anses vara i viss mån svävande, men 
har av rikets myndigheter tolkats restriktivt efter ordalydelsen. Byggandet av lands
väg har ansetts vara ett landskapets behov, varemot de bestämmelser, som reglera ex
propriationsrätten beträffande kommunala och bygdevägar ansetts falla utom ramen 
för landskapets lagstiftningsbehörighet. Behöver landskapet tomt för en inrättning 
och erfordras expropriation, sker denna enligt landskapets lag, men för ·anskaffande av 
en tomt till en kommunal folkskola enligt rikets lag. Samma åtskillnad iakttages i 
fråga om expropriation av mark för elektriska ledningar till förmån för landskapet, 
resp. för motsvarande tvångsinlösen till förmån för enskild person eller bolag. 

Den i lagen upptagna formuleringen av nu ifrågavarande stadgande synes sålunda 
icke rätt överensstämma med autonomilagstiftningens system i övrigt och någon rim
lig anledning till upprätthållandet av en kompetensfördelning enligt ovan angivna 
grunder torde icke föreligga. En återgång till regeringens förslag av år 1919 vore en
ligt kommittens åsikt av behovet påkallad. Det ligger givetvis i sakens natur, att en 
utvidgning av landskapets kompetens på expropriationsrättens område icke kan vara 
ägnad att medföra någon risk för åsidosättande av statens fördel. Det ligger nämligen 
i landskapets intresse, att den lokala lagstiftningen städse bygger på samma huvud
grunder som rikets vad beträffar ingreppet i äganderätten och den enskildes rättsskydd. 
Att expropriation av egendom för allmänt behov alltid bör ske mot full ersättning föl
jer av 6 § 3 mom . R.F. 

Inom kommitten har i fråga om lagstiftningsbefogenheten rörande expropriation 
olika åsikter yppats. Dels har det påyrkats, att statsverkets rätt skulle inskränkas till 
tvångsinlösen för ordinarie förvaltningsbehov, dels åter har den åsikt uttalats, att land
skapets lagstiftningsbefogenhet skulle begränsas till de områden, som direkte under
lyda självstyrelseförvaltningen (se reservationerna I och Il sid. 79 och 91). 

Spörsmålet om jordanskaffningslagstiftningen (lex Kallio) och snabbkolonisations-
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lagstiftningens ställning till autonomilagstiftningens system skall framdeles (avsnitt q) 
av kommitten behandlas. 

e) Republikens vapen och flagga. (2 mom. 2 p.). 

Enär meningsolikhet yppats därom, huruvida vederbörande lagstiftande organ i 
riket ägde befogenhet att genom förordning utfärda bestämmelser angående enskild 
flaggning med bindande kraft jämväl i landskapet Åland, har kommitten ansett ett 
fö rtydligande av självstyrelselagen vara nödvändigt för undanröjande av all oklarhet 
rörande riksflaggans användning i framtiden. 

f) Titlar, värdigheter, ordnar och andra utmärkelsetecken. (2 mom. 2 p.). 
Förläning av titlar, ordnar, medaljer och vissa andra utmärkelsetecken har av 

ålder ansetts tillkomma statsöverhuvudet, och denna rätt är allt fortfarande förbe
hållen 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 utde
las likaledes av republikens president. 

I vissa fall har rättighet att utdela medaljer och hederstecken upplåtits åt samfund 
och korporationer, ex. de i landet verkande hushållningssällskapen. Centralhandels
kammaren, banker och t.o.m. privata affärsföretag utdela utmärkelsetecken för lång
varig trogen tjänst; dessa belöningar äro av enskild natur och regleras icke av offent
ligträttsliga föreskrifter. 

Det synes vara skäl att även i nu berört avseende tydligt uppdraga behörighets
gränsen genom positiv lagbestämmelse. Ett stadgande i sådant syfte har av kommit
t en upptagits under 9 § 2 mom. 2 p. , och har stadgandet givits en sådan lydelse, att 
detsamma endast omfattar sådana rättigheter av nu berörd art, som utövas av republi
kens president. Bestämmelsen lägger icke hinder i vägen för landskapet att utdel a 
hederstecken eller gåvor för allmän mectborgerlig verksamhet eller förtjänstfull hand
ling till landskapets fromm a, förutsatt att sådant kan ske utan intrång i det av presi
denten utövade prerogativet. 

9 § 2 mom. 3, 4 och 5 punkterna hava av kommitten godkänts i huvudsaklig över
ensstämmelse med gällande lag. 

g) Undervisningsväsendet. (2 mom. 6 p.). 

J ämlikt 9 § 2 mom. 6 p. självstyrelselagen hänföres lagstiftningen angående un
dervisningsväsendet till landskapets behörighetsområde, dock inom de gränser rikets 
allmänna lagstiftning rörande »grunderna för undervisningsväsendet» utstakar. 

Det åberopade uttrycket har i praxis lämnat rum för osäkerhet rörande de legala 
gränserna mellan statens och landskapets befogenhet. Ålandsdelegationen har ansett 
att med detta uttryck bör förstås »de grundläggande föreskrifter, som åsyfta att giva 
säkerhet för att undervisningsväsendet motsvarar de krav stat en i sitt eget intresse 
finner nödigt upprätthålla».· Gränslinjen mellan riket och landskapets lagstiftnings
områden blir dock härigenom icke klarare. Ås ikterna därom, vilka föreskrifter skola 

.. 

' I 
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.. ilka krav staten i sitt eget intresse vill upprätthålla, 
anses vara grundlaggande och v d har på detta för landskapets kul-
kunna mycket variera. St~dgand~~ o~t~n er~:tsmoment som vid självstyrelsela-
turautonomi så viktiga gebit medfort e o_ ry_gg ' 

. ·· T aste mån bortehmmeras. 
aens revision borde 1 illOJ ig f t a·· tt pa' läropliktslagstiftningens "' · ' · heterna hava ram r 

De egentliga tolknmgssvang l.. 11·ktslagen av den 15 april 
. .. 1 tts att det genom arop 

område. I tolk111ngsvag iar a.nse ' f" l"ktelse som påvilar de åländska kom-
1921 stadgade lärotvånget utgor en le~al orp ~- l, ( 6 9 21 och 22 §§)hava 

· t b. t ' d Vissa bestamme ser ex. ' ' 
munerna med landskape s is an . .. d t om icke höra till landskapets be-
ansetts beröra sådana frågor. av g:undlagga~rl~ ~r a't: strikte tillämpa en del grundläg
hörighet. I praxis har det. v1s~t sig var; ~gd 1 ! Tvenne gånger har landstinget an-
gande principer i rikslagstiftnmgens or a y e s . 1 va dessa landstingsbeslut fått 

0 d läropliktslagen, men ia .. 
tagit landskapslagar angaen e . 1 . h t o"rande kompetensfördelningen. La-, · k k t komma til e111g e r , 
förfalla, da man ic e unna , rund av förhållandenas tvång tillämpats på Åland sa
ropliktslagen har emellertid pa g t t "d1"gt tillerkänts befogenhet att 

D.. ot har landskape os n .. 
som ett odelbart helt. a.rem .. ndet folkskollärarnas rätt till vederlag for 
lagst ifta om kostnaderna for fol.~skol~ase , F.. k i"fterna om folkskollärarkårens 

"' tt t'll tianstear m m ores r 
naturaförmåner, deras ra I . . f . t ättning för lärotvångets förverk-
kvalifikationer hava emellertid ansetts vara en o~u s. 

k h" f" ts till rikslagst1ft111ngen. 
ligande och av denna orsa an or . . sett att landskapet bör hava en 

Vidkommande lärdomsskolan har '.~anl1 praxis ant la"'r~rkompetensen; dock så, att 
.. d k It pen och larop anen sam .. 

viss frihet betraffan e s 
0 

Y .d. t bba de i riket fastställda förutsatt-. . .. b f genhet att ens1 1g ru 
landskapet e1 td lerkannes e o . t· utan att äventyra dessa 

. .. h c·procitetsgaran 1erna 
ningarna för dimiss10nsratte~ oc r~ I . t f" eskrifterna angående förä ldraråd 
förmåner. Bestämmelserna i skol01 dmng sam o: 

.. ·11 I d kapets behörighetsaeb1t . . . 
hava ansetts hora t1 an s . .. o t . rande tillämpning järnval ' 

t r · ·delnmgen ager mo sva 
Den fastställda kompe ens 01 . . amt 1· ordbruksundervisnin-. . k 1 h an yrkesunderv1s111ng s 

fråga om nav1gat10nss o e- oc ann , d ha r förval tn ingen i allmänhet 
, 'k å lärdomsskolans omra en .. 

gen. Pa dessa h asom p .. 'kt· f ·tt beroende på den utjämning, som agt , ot så nar fn 1ons n , .. 
kunnat handhavas nag . d 27 . i 1924 utfärdad med stod av 
rum genom överenskommelseförord111ngen av en JU n ' 

18 § självstyrelselagen. t kontrollorgan böra tillerkännas 
tt ... 1 klart att sta ens resp. 

I praxis har det anse s SJ a v ' . . . f"r såvitt angår över-
. .. derv1s111ngens olika grenar, o 

befoge nhet att hålla t illsyn over ~.n. . ktta as Skolstyrelsen har alltid varit be-
vakandet av att »grunderna». b~honge~ ia t'll ;.. iogande men en viss oklarhet råder 
redd att på anhållan stä lla sm msp ekt10n I or ' 

. · spektionsbefogenheten. 
rörande den legala omfattmngen av m . . g av landskapets lagstift-

. .. t , tydligare anpassm n 
Statskommitten har sok uppna en , d m att överföra hela detta 

ningsbefogenhet på läropliktslagstift ni n~~nst omra edsgt aendogandena» angående folksko-
. · ·k 1 t'ft ingen Jam e »grun . l agstiftnings~eb 1.t till n s ags i n k !di heter beträffande folkskolväsendet. Till 

1ornas orga111sat10 n och kommunernas s y g 
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yttermera visso har statskommitten tillfogat d .. 
gens nuvarande innebörd som åla d d I . en grundregel rorande självstyrelsela-
h .. ' n s e egat10nen efter om rö t · 

ar ovan refererats. Till statens kom t h . s, nmg godkänt och som 
ford ringar olika slag av läroinrätt . pe bens ar statskomm1tten därjämte hänfört de 

t t 

. nmgar orde motsvara för att .. . . . 
s a ens universitet samt bestäm 1 aga d1m1ss10nsrätt till 

f 
me serna om de kurser ·1k 

med öra viss, av staten erkänd k t , v1 as absolverande skulle 

h 
• 11· . ompe ens. Statens resp k t Il a its mspektionsbefogenhet .. . . . on ro organ hade förbe-

• over undervisningens olika grenar 
. Syftemalet med sj älvstyrelselagens förb ehåll . f · . . 

ningsväsendeb> är uppenbarligen att d I . . ' I aga om »grunderna för undervis-
. k .. . , en eg1slat1va regleri 
ic e bor ' alltför hög grad avvika f • d . . . ngen av detta rättsområde •t ran e riktlinjer som följ. . ··k t . 
a denna tanke i laatexten sålu d tt ' as'" e . Att giva uttryck 

1 d 
" n a, a en skarp gräns up d 

an skapets resp. maktområden .. Il . .. p rages mellan rikets och 
. h t ' ar eme ertid forenat med b t d d I 

ng e er. Det förslag som av statsko111 ·tt, f e y an e agtekniska svå-k ' m1 en ramlagts s . k . 
pun ten av landskapets intresse tillfreds t··11 d .. .' ynes ic e erbjuda en ur syn-
gen i hela dess vidd skulle undantag s • sta ~.n ~ losning. Att läropliktslagstiftnin-

• . a mas e namligen ans · f 
gaende ingrepp i landskapets kulturell . es inne atta ett alltför Iångt-

k d
.. . .. a autonomi Mot statsk ·tt, 

an arJamte anmärkas, att de utstakade . .. . . .. ommi ens förs lag 
svävand~ och skulle lämna rum för olika tolk:i~honghetsg~an~erna f~rtf~rande bleve 
att lagstiftningen angående unde . . .. ~- Komm itten har for sm del ansett, 

• t rv1snmgen bor ' huvudsak f" t 
nas a landskapet samt att riket . t .. . or roendefullt överläm-

·tt, s m resse bor tillgodoses • t .. 
mi ens förslag skulle hela Iagst"ft . • pa anna satt. Enligt kom-' ningen angaende folksk I .. d 
skapet med förbehåll att . . .. o vasen et ankomma å land-

pnncipen om larotvå . ·tt • 
avseende å lärotvång underka t t b ng, sav1 angar dess utsträckning med 

I
.. sa arn och de ålders · d · 
ampas, borde i 1andskapslagstift . . ar, un er vilka lärotvång ti ll-

. . , nmgen iakttagas. 
Enligt kommittens övertygelse måste det anses ... 

folkundervisningens gebit sf"d k Il • . .. Sjalvfallet, att landskapet på a se s a halla jamna ste d . 
att folkskolväsendet i landskapet Ilt'd k ~ me utvecklingen i riket och r· a ' ommer att 1 fråg 1.. . 
orande samt i organisatoriskt • • a om aropliktens genom-

riket. avseende sta pa samma nivå som annorstädes i 

Vad åter undervisningen i övri t beträffa 
densamma efter sina behov M "fg Il . r skulle landskapet likaledes få ordna 
b t·· . en I a nket såsom natu r t .. r · 
.es amma de fordringar landskapets I" d ' .. r ig ar, orbehålles rätt att 

s10nsrätt till statens universitet t dar omsskola bor motsvara för att äga dimis-
. sam e kunskapsmått so f d .. . 

av viss, av staten erkänd k t ' m er or ras for vinnande 

t 
. ompe ens, skulle tillfyllest .. d . 

a t underv1sningsväsendet i land k t . goran e garantier erhållas för s ape icke komme att · 
vore främmande för det system . . . .. organiseras på ett sätt, som 

h t 
, som i nket tillampades A . d . 

gen e ' som bör ankomma å riket k t . . ngaen e den tillsynsbefo-
t ·t s on rollmyndigheter ha .. d. 

upp agi s under 17 § av förs! t ' va no 1ga bestämmelser 
age. 

Kostnaderna för folkskolväsendet böra enli t 25 . .. 
landskapet, som dock kan år'"k . g § Sjalvstyrelselagen erläggas av 

p a na, att utgifterna enligt Iagbesta·· md d a grun er kom-
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penseras i utjämningsväg. Lagstiftningen på detta område har i praxis tillerkänts 
landskapet; och kommitteförslaget innefattar icke någon ändring härutinnan. 

Ordnandet av undervisningen vid landskapets sjöfartsläroverk, lantmannaskolan 
och yrkesskolorna skulle h.o.h. ankomma å landskapets lagstiftningsbehörighet, med 
iakttagande likväl av ovan åberopade förbehål l rörande de kunskapsmått, som i riket 

erfordras för vinnande av viss, av staten erkänd kompetens. 
Spörsmålet om utövningen av dispensbefogenhet inom undervisningsväsendets 

område har i ett par fall var it föremål för ålandsdelegationens och högsta domstolens 

bedömande.1
) Förhållandet mellan stats- och landskapsmyndigheternas dispensbefogenhet sy-

nes icke påkalla något uttryckl igt stadgande i självstyrelselagen. Genom landskaps
lag kan landskapsnämnden givetvis medgivas dispensbefogenhet från landskapslag
stiftningens föreskr ifter, så vitt angår exempelvis kompetens till lärartjänster eller 

inträdesfordr ingar till landskapets läroverk. 
Vid normeringen av kompetensfördelningen på undervisningsväsendets område 

har inom kommitten meningsolikhet yppats rörande vissa delar av kommitfeförslaget 

(se reservation I sid. 80). 
h) Kommunal rösträtt. (2 mom. 7 p.) . 
Rätten att antaga lag på kommunallagstiftningens område t illkommer enligt 

självstyrelselagen landskapet i övrigt utom att lagbestämmelser angående »grunderna 
för kommunal rösträtt» äro riket förbehållna och att vissa förutsättningar för utöv
ning av kommunal rösträtt i landskapet äro fastställda genom 3 § garantilagen. 

Denna punkt, som återfinnes varken i ålandskommittens förslag eller i regerin
gens proposition till 1919 års riksdag, infördes vid riksdagsbehandlingen; syftemålet 
var att säkerst älla demokratins vinningar jämväl på Åland. Från regeringens sida 
uttalades betänkligheter beträffande ändamålsenligheten av ett dylikt stadgande och 
dess överensstämmelse med lagens allmänna karaktär. Erfarenheten har även givit 
vid handen , att uttrycket »grunderna» varit ägnat att vålla en viss osäkerhet vid till
\ämpningen. Ett förtydligande av stadgandet synes fördenskull vara av behovet på
kallat i syfte att giva ett klarare uttryck åt grundsatsen, att de i rikets kommunal
lagstiftning upptagna bestämmelserna rörande allmän och lika rösträtt samt omedel
bara, proportionella och hemliga val bör vara gällande på Åland, vilket jämväl över
ensstämmer med vedertagen tolkning av den nu gällande lagen. De undantag från 
valrätten, vilka ingå i rikets kommunallagar, synas dock enligt kommittens mening 

icke böra hänföras till rikslagstiftningens område. 
Stadgandet under punkt 7 har av kommitten omformulerats i enlighet med dessa 

tolkningsregler. 
i) 9 § 2 mom. 8 p. i gällande självstyrelselag. 

1) A. D. Il sid. 141 ; A. D. VI. sid. 71 , 73, 104, 106, 107. 
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Om denna mycket omstridda punkt uttalar sig statskommitten på följande sätt: 

»Genom formuleringen av 8 punkten har gällande självstyrelselag sökt reglera 
kompetensfördelningen mellan riket och landskapet på den allmänna och speciella 
privaträttens samt näringsrättens viktiga lagstiftningsområden. Dessa bestämmelser 
hava i praxis givit anledning till ett antal svårlösta tolkningsfrågor. Svårigheter hava 
sålunda uppkommit därigenom, att det lagtekniska systemet för grupperingen av de 
rättsområden, som förbehållits rikets exklusiva lagstiftningsmakt, ägt rum på basen 
av den i doktrinen vedertagna indelningen av rättssystemets olika ämnesområden, 
detta äv'" ; sådana tall, att de teocebska g'änsecna fö olika cättsgebtt tcke äco skacpt 
åtskilda. Vissa områden underlyda delvis privaträtten och delvis den offentliga rät
ten; andra rättsområden upptaga rättssatser jämväl från angränsande eller närbesläk
tade rättsgrupper. Detta är exempelvis f<}llet med handelsrätten, som hos oss till vä
sentlig del regleras genom rättssatser, hörande till obligationsrättens område, men 
som utsträcker sig även till den speciella privaträttens gebit. Handels- och närings
rätten gripa i flere punkter in på varandras områden. Då det handelsrättsliga och det 
näringsrättsliga intresset enligt punkt 8 äro ur behörighetssynpunkt normerade på 
olika sätt, har detta givetvis varit ägnat att åstadkomma osäkerhet vid lagens tilllämpning». 

Statskommitten gör även andra anmärkningar mot avfattningen av nämnda 
punkt, såväl ur lagteknisk som ur saklig synpunkt och fullföljer sin kritik av sagda 
lagrum sålunda: »I redaktionellt avseende mindre lyckad är uppstäJlningen med un
dantag från undantag. Närings- och yrkeslagstiftningen uppställes här såsom en un
dantagsgrupp i förhållande till privaträtten, ehuru förstberörda tvenne områden ti ll 

avsevärd del falla inom förvaltningsrättens gebit. Under begreppet »annan privat
rätt» kan väl hänföras såväl de till civilrätten hörande rättssatser som ock den spe
ciella privaträttens tidigare i lagtexten icke uppräknade områden. Emellertid upp
räknas senare under punkt 8 uttryckligen vissa till den speciella privaträtten hörande 
lagstiftningar (skiftesväsendet, jordbruket och dess binäringar, vissa delar av arbetar
lagstiftningen, handelsregister, näringsrätt). Särskilda viktiga rättsområden, ex. vat
tenrätten, kolonisations- och lösningslagstiftningen, jordlegorätten, banklagstiftnin
gen, sparbankslagstiftningen, den offentliga försäkringsrätten samt valutahandeln 
nämnas icke i lagtexten. Detsamma är förhållandet med flere gränsfall, då närings
lagstiftningen tangerar även närbesläktade områden (ex. lagstiftningen om skjutva
pen, eldfarliga vätskor, explosiva ämnen etc.). Begreppet »grunderna för rätt att 
idka näring och yrke» är till sin innebörd mycket svävande och lämnar rum för olika tolkning.» 

Statskommittens värdesättning av 8 punkten är även enligt kommittens åsikt 
såväl ur saklig som formeJJ synpunkt riktig och träffande. Statskommitten har sökt 
i görligaste måtto förtydliga 8 punkten genom att utbyta vissa generella rättssatser 
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0 on avsevärd förskjutning deta11· erade lagbestämmelser utan att dock nag 
mot mera .. . .·· ås ftats. . .. 

den nuvarande behonghetsgiansen ~ k följa statskommittens forslag, men 
av Kommittin hac i vtssa delac ansett s.g unn:da syttemålet att fylla och utjämna 

··agas för sin del ifrågasätta, huruv1~a det _atvse a i 8 punkten kan vinnas enbart 
no r· a madve> ensern · t k 
de påpekade luckorna .och av agsn m statskommitten föreslagit. Enlig_ o'.11-
enom den komplettenng av lagtex_te~ so den av sina starkt begränsade d1rektiv ' ~ittins uppfattntng hac statsko'.'1mctten: b~n ån en specialisedng av 'ättsgmnderna, 

i syfte att tydliggöra lagen t1llgnp1t en lang_t; livgets raskt fortskridande utvecklmg. 
.. d att framkalla nya luckor genom ra s tts bo'"ra förbehållas riket, har agna . · b't som anse . 
Vid grupperingen av de la~stiftnmgsg: I s~esultat, som framgått vid tillämpnmgen, 
kommitten ensidigt fastslagit de t?lk~m~skapets sida framförda synpunkter, behov ' tt . tillbörlig mån beakta fran an utan a ' d 

intressen och reformkrav. .. . .. ets utarbetande lägga en fastare grun K
ommitten har fördenskull sokt _ _vid forslag d dels lagtekniskt bristfälliga och 

.. f 0 r an de nuvaran e, . nr· -för regleringen av hithorande rago rn framkallat så mycken osäkerhet I lag_ I amp 
dels alltföc tänj barn stadganden:, :.o . g hetsgcänserna hava icke kunnat ~nd veka:. o; 
ningen. Vissa förskjutnmgar '. e_ ont omilagstiftningens anda skall fas till s an . . k tensfördelmng I au on 
en rntwnell ompe .. d näcmace cedogöcas. kl 
För dessa avvikelser skall har ne an ·a de bestämmelserna i nuvarande pun . .. I delas de rev1 era I kornmittens fors ag upp 2 h 13 

· 8 g 10 11 I oc · pp-8 uti sex skilda punkter, N:ns ' ' , - 'och testamentsrätt; upphovsmanna-, u .. 
j) Familje-, förmynderskaps-, ar~s . bolaas- och aktierätt, andelslag, f~r-

f
·nnar- och patenträtt samt rätt till ~lakt~amnh'.. n:e delar av handelsrätten; illOJal 
' . ·· pnvatcatten om . ,. och 

säkdngsavtalet; bli den allma:n~tt· bokföcin•sskyldighet; handelsregcstec'. "~~ ··u 
konkurrens; växel- och chec ra , . ~ ~ags- och varrantrörelse; privat s1ora . .. ke ursprungsbetecknmg, PP prokura, varumar ' 

· h d Is på grund av (2 mom. 8 p.). . . r t ällande lag oc e 
Ovan uppräknade rättsgeb1t, v1Ikao dels en ig g kommitten i anslutning till stats-

. h ... hetsornrade hava av 
tolkning tillförts rikets be ong . .. 01 riket förbehållna. 
kommittens förslag i lagförslaget m~orts -~asorn h .. de delar av handelsrätten kunna 

Bland de till den allmänna pn:a:_rt~:~e:a;;af~rsäkringsavtalet nämnas följande 
. r· torn bolags- och akt1era . . dT n mäklare, handels-exempelv1s .~ru .. m kontokurant, kornrn1ss1on, spe I 10 ' rättsgebit: kop av losegendo ' 

resande, handelsagentur m. fl. 

k) Vattenrätten. (11 ~ 1 n~om. 4 p.). hö sta domstolen godkäntsi) h~r ~atte~
Enligt den rättsuppfattnm~, som. av "ttg n i hela dess omfattning hanfo~ts till 

rätten, såsom en del av den spec_1.e~la p;1v~~:~skeo~rnitten har i anslutning härtill an
rikets exklusiva lagstiftningsbehonghe . 

1) Å. D. I I! sid. 154, 155 ff. 
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sett, att icke blott de delar av vattenrättslagst iftningen , som avse skyddande av gran
nelagets intressen, utan även de inskränkningar i vattenäganderätten, som vila på 
offentligträttslig grund, utgöra sådana ingrepp i den enskilde ägarens rättssfär, vi lkas legislativa normering hör riket till. 

Vattenrätten bildar ett organiskt och enhetligt rättssystem, vars olika grenar 
gripa in i varandra. Någon skarp gränslinje mellan vattenrättens privata och offent
liga del uppdrager den gällande vattenrättslagstiftningen icke, utan behandlas dessa i 
ett sammanhang. Ur lagteknisk synpunkt skulle det möta avsevärda svårigheter att 
uppdela detta rättsområde i riks- och landskapslag samt att avgränsa dessa från varandra. 

Landskapet har ett jämförelsevis begränsat intresse av vattenrätts liga förhållan
den, då vattenkraft för industriell verksamhet av naturliga skäl ej står t ill buds. Stad
gandena om rätt att använda vattenkraften i strömfall och att bygga i vattendrag, så 
ock bestämmelserna angående anläggningstillstånd hava sålunda icke någon nämn
värd tillämpning på Åland. Däremot måste det anses inkonsekvent, att de rättsnor
mer, som reglera vattenområdes utnyttjande för jordbruket och dess binäringar, förbe
hållas ciket. Till demrn gwp p hörn s tadgandena om Il ottning, dikn i ng, nytt ja nd e (ex 
torrläggning) av sjöar och vattendrag, invallning samt användande av vatten för hus
hållnings- och jordbruksändamål. Dessa- ressorter uppräknas i ålandskommittens 
betänkande (sid. 18) såsom hörnnd e !i ll landstingets behMighetsomcåde och falla pcak
tiskt taget inom landskapets intressesfär. Upprensning av ledsund och smärre lokala 
vattenleder representera även ett typiskt landskapsintresse. 

Enligt kommittens åsikt kan rikets fördel icke på något sätt läderas, ifall landska
pet ecbölle c>tt att inom dessa gcänsec ocdna sina vattencättsföchållanden eftec egna 
behov och intressen; avvikelserna från rikets lagstiftning bleve i varje fall icke alltför 
vittgående. Med avseende härå och då, såsom redan antyddes, en strängt genomförd 
uppdelning av resp. behörighetsområden skulle möta lagtekniska svårigheter, har 
kommitten ansett Mg böca föceslå, att hela detta cättsgebit hänföces till landskapets 
kompetens. Att förfarandet vid handläggningen av vattenrättsärenden samt hithö
rande detalj- och verksfällighetsföreskrifter skall i landskapslagstiftningen normeras i 
noggrann anslutning till de i riket gällande bestämmelserna är enligt kommittens åsikt alldeles självfallet. 

Erfoderligt stadgande i nu berört avseende har införts under 11 § 1 mom. 4 punkten av kommitteförslaget. 

En medlem av kommitten har omfattat den åsikt, att lagst iftningsbehörigheten 
på vattemättens gebit bocde oppdelas mellan ciket och landskapet i hovodsaklig an
slutning till ålandskommittens ovan refererade kompetensfördelning (se reservation I. sid. 81). 

En annan medlem har ansett att jämväl förfarandet i vattenrättsärenden borde 
få av landskapet legislativt normeras (se reservation I I I sid. 92). 

I 
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1) Folkpensionering. (2 m~m . 9 p.).. , äl rikets som landskapets intresse in
ia st iftningsomrade torde I sa~ . 

Detta nya g .. 1 gstiftningsbehonghet. cl r rikets allmanna a 
ordnas un e .. (l l § I mom. 5 p.). cl · töd 

m) Moderskapsunderstod. I fftningens om moderskapsun e1s 
I praxis har tvivelsmål yppats angående! a~s I tillämpning i landskapet .Åland. 

f'll ina till automilagens rättssysten: oc ~ es:vet yttrandel) uttalat den åsikt, att ~;annds;elegationen har i ett den 23 mai, 1931 e~vgg~en av den riket förbehållna arbeMtar-
. · ke kan anses sason nt ingen o-da speciallagstiftnmg ic cl av fattigvårdslags I n . .. 

sag såsom en utbyggna . . ke hänforas 1'gstiftningen utan sname , l da enligt delegationeos memng " h f -
derskapshjälpens rättsgeb1t kunde :a un 1 ankomma å rikets lagstiftande oc or 

I ntningsomraden, son ni de grupper av ags I , 

I I angaende mo-lt d organ t ·t en landskaps ag 
va a~f!:, det l;ndstinget den 27 febrn"i 19~9 ane;:~focdrnt otlåtande~ föcklarnt sig 

.. I högsta domstolen I arov om moderskaps-dmkapsondmtod, m . föcmälda uppfattning. Lagen . . l flt. 
icke kunna biträda delegationens om I .. de t ill den befolkningspolitiska ags. Ik 

cl 
. t .. cl borde fastmer anses såsom 1oran . cl ålandslagens utfärdande ic e 

un e1 s o t·ll tt område som v1 b lutet 
. ..ttsgebit och sålunda I e ' , förty att landstings es 

nmgens rn .. H'gsb domstolen ansag ... t elselagen 
av lagstiftningen forntsatts . , o ·ämlikt 9 § 2 mom. 13 p. splvs Y'. ·n n-
hänförde sig till ett är:1nesomrade~ so~n ;agstiftningsmakt. I anslutmng harti o 

vore att hänföra till nket:d ut;s~~ta~anedstingsbeslutet skulle förfal'.a.d cl . hela dess 
cl cl Republikens Pres1 en . .. . de social omvar na I 

oc n~n~igt kommitiins åsikt höc lagstiftnmgi'~ '°'b~n' den focm av befolkningspoli-

vidd föcbehållas landskapet. Till det!: g:~i1tn'.~'gen. a~gående modernkapsundecst~d; 
tisk v åcdvecksam het, som i nn.efattas.' :! sta tskommitt!ns föcslag, vilket bland ',' l e § 
Kommittin hac icke kunnat focrna scg I a la stiftningen i detta ämne. .. Undec de 
förbehållna rättsområden upprak~a.1 b . ~ g tages moderskapsunderstod bland 

kten av kommitteforslage upp 
I mom. 5 pun h.. fll landskapets kompetens. la stiftningsområden, som ora I , 

g ) Barnskydd. {11 § 1 mom. 14 p.). .. . 'ktig länk å den sociala vardl~g-
n , b skydd utgo1 en v1 . ··11 . g enligt L stiftningen angaende arn . . 0 detta område sta nm 

ag .. 
0 1 t om Jagst1ftn111gens pa . . t · 

1 
t Lands-stiftningens geb it. Sporsma e ·t föremål för meningsskIIJak ig 1e . 

. system har van . cl barnskydd men autonomilagstiltnm.gens ·t initiativ till lagshftningsåtgäcd cbrnn. e ma a~setts 
tinget har tvanne ganger tag1. k . blivit underkända, ena1 desam 

I va vid grans nmg t 3) 
resp.ba' .. :.~d~~:~ss~~~da:n~: av landstingets lagstift nkingdsdb~:~g:iå~:; »av blandad natur»4) 
mne . gående barns Y Utan tvivel är lagstiftmngen an 

1 ) A. o. VI sid. 191. 
2 ) A. o. VI sid. 193 . 
3) A. D. VI. sid. 141 ff och 164ff. 
4) jfr 12 § 3 mom. 
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att däd ;ngå lömkdfte,·, h öcande t;J/ fa milje- och föcmyndecskapsrättens omcåd en , 
samt stadganden som äga samband med strafflagstiftningen. Men i övriga delar bör 
detta lagsUltn;ngsomcåde i pdncip höca landskapet WL Då det synes vaca av vikt, 
att klarn lfnjec fö•· kompetensföcdeln;ngen på detta omcåde uppdcagas, hac komm;t. 
ten ansett sig böca föceslå , att bacnskyd dslagstfftningen med nyss antydda föcbehå Il 
skulle hänförns till landskapets behödghet jämväl t;l! den del densamma icke ägec di
cekt sammanhang med laltigvåcdslagstfftningen (se nedan). Detta föchållande hac 
beaktats vid avfattningen av I I § I mom. 14 punkten i kommföens lagföcsiag. 

o) Fattigvård och annan social omvårdnad; behandling av lösdrivare och alko
holister; kommunala vårdnämnder. (2 mom. 13 p.; I 1 § l mom. 1·5 p.). 

Tfll de sodalt och ekonom;skt betydande cättsomcåden, som enlfgt hävdvunnen 
praxis hänförts till landskapets kompetens, hör lagstiftningen angående fattigvården. 
Jämväl bacnskydd, varnm cedan vacit fråga, och övdga gcenac av soc;aJ omvåcdnad 
skulle enligt kommittens föcslag ceglecas genom landskapslagstiftning. Ett undantag 
bildac behandHngen av lösdcivace och alkoholistec, som skulle på sätt •·edan häcintills 
varit fallet i fråga om lösdrivare underligga rikslagstiftningen. Sistberörda tvenne 
lagstiftningsgeb ;t ecb j uda icke något näm nväct ;ntresse föc landskapet av det natucliga 
skä l, att lösddvace och alkoholfstec ärn en yttecst sällsynt föceteelse ; landskapet. 

Genom lag av den 17 januari 1936 har i riket tillskapats ett nytt organ för hand
havande av den kommunala samhällsvåcden, nämHgen den kommunala våcdnämnden. 
Detta ocgan ägec handlägga äcenden angående fattigvåcd , barnskydd, vård av lösdd
vare, alkoholistvård och annan samhällsvård. Då nu enligt kommitteförslaget ären
den röcande samhällsvåcden; huvudsak skulle ankomma å landskapet, hac kommitten 
ansett att jämväl lagsUftning angående våcdnämndecna böc höca landskapet WI.') 

Att lagstiftningen om lösdrivare och alkoholister förbehållits riket kan icke ut
göca h;ndec föc en sådan anocdn;ng; hfövid föcutsättes dock självfallet att de kommu 
nala vårdnämnderna i dessa avseenden skola handhava sina åligganden i enlighet med 
den i ciket gällande säclagstiltningen. Ev. kunde hithöcande åligganden anföctrns 
kommunalnämndecna. Att anocdna en säcskild våcdappacat endast föc dessa två 
grupper av vårdbehövande, vilka äro så gott som okända på Åland, synes icke vara av behovet påkallat. 

Bestämmelser i nu berört syfte hava upptagits i 11 § I mom . 15 punkten av kommittens förslag. 

p) Arbetarlagstiftning. (2 mom. 9 p.; 11 § I mom. 6 p.). 

Den s.k. acbetaclagstiftningen bildac i våct cättssystem ett avsnitt för sig vid 
sidan av näringslagstiftningen. Till arbetarlagstiftningen höra lagbestämmelser om 
arbetsavtal, arbetsreglemente, läroavtal, arbetarskydd och arbetarförsäkring. De två 

sistnämnda grupperna nämnas uttryckligen under 8 punkten såsom förbehållna rikets 
1

) A. D. VI. sid. 141 ff. 
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.. ·1ken ställning arbetsavtalet 
. kt Olika ås ikter ava y h . ett avgivet utla an e . h ppats darom, vi •t d 1) I gst iftmngsma · H.. t domstolen ar 1 ... s~all anses intaga ; cättssysteme:. n oc~;ä:oavtal hänföca sig till yckes- och n~;;;:s~ 

nnit lagarna om arbetsreglemen e . • rund och enär de icke kunde anses 

::gstiftningen samt aH dessa lagac ~a :::::;,. föcbehålina dkets lagstift;n:;ä:;;:;; 

arbetsskyddet i egenthg .. m,en;~~ava förty tnlåtits träda i kcaft. ~e~ ':~ ~andskaps
Landskapslagar ' dels~::~ä:vä l utan påminnelse< fått träda ' kc~ift:~:gen angående 
lagen om arbetdsavtamma ]blivit av landstinget '"'P"rnd. Lag etts hörn landskapet 
lag, efter det ensa .. . . i arbetstvister har likaledes ans 
rbetsförmedling och forllknmg .. 

a. • a i rax;s tagits i inshankt me-
bll. et acbetarskydd i 8 punkteu har salund . p en och däcmed sammanhö-

Begreppt d den egentliga arbetsskyddsla~stiftm~g I ·t att arbetslagstiftnin
ning, omfat an e ·tt, hac för sm del fores ag• del-

r an de författnin~da~ kS ~;:s~~;:;;~g;:, rikets lags tiffoi ngsbe hödg:et;c~f:~~~I :~ena 
gen i hela dess v1 ~ . u .. d att leda till splittring och ore a 

. å detta avsnitt vore agna . t hetligt sätt. m.n~:;t; socialpolitiska gebit bocde ordnas pa :'.n~:stciell vecksamhet i stöm omfatt: 
pa Enär nu ifrågavarande lagstiftning, o1~ doc tt stort intresse för landskapet, som I 

. Al d dock erbJu er e . b f het anser 
ning icke föcekommec pa b'.~ ä~eri tillåtits utnyttja sin lagstiftnmgs e ~een vil~et ve-
vissa delar av detta rattsge uvarande stadgande i detta avseen ' ·behållas. 

·uen att självstyrelselagens n ffkt r borde i huvudsak b1 
komm• . . d in tu! kompetenskon ' e ' acbetsceglemente, 
terligen ilckle tg1hva_1tr1:;~es:u11! så ledes lagstiftningen om! arbdsektsaap:~a l,medan arbetarför-

1 e11 1g 1e · r· behållas an ' · 
läroavtal' acbets- och bostadsföcmedl;n:il ~:rig arbetar I agstiftni ng .skuUe u.ndechl:~a 
säkcings oc\s~yd~ill'.g~~~~:n;~n:~~ grop p borde beg;epps~;~;~,~'.~;:rf:srba;he:i 1 om 
cfäets kompe en . . tal och medling ; arbeMv.s er. unkten 
stiftningen om kollektivav ns hac införts under 11 § I mom: 6 p v ~andels
landskapets lagstiftnmgsk~m~::eupptagits lagstiftning om öppenhalla;~ ~ärlörinn8" 

I samma punkt har J a1~. tor Denna särlagstiftnmg har re a .. !ser samt affarskon · 
och andra rore . ka sla stiftning.2) 
normerats genom lands p g. . (11 ~ I mom. 7 p.). . -

) Jordinlösning och kolontsatton. s h t varit rådande i fr åga om kom~e 
1 detta lagstiftningsgebit h~r storhtvek~~~a; den åsikt, att nämn~a s~rl~gsht'.ft -

. Ål dsdelegat10nen ar u h · 1edes i prmc1p ora 
t ensfördelnmgen. adn. r begreppet »idkande av jordbruk» oc sa d1.gheter. Högsta 

. b.. ·nrymmas un e 
1 

dskapets myn 
nmg oc \ till Denna åsikt biträddes även. av ankt och ansett jordinlösnings- och ~0~:~:1~: åte; hac ställt sig på en mo~~t:t:t~:~~:,: under ifrågamande stadgande 
övrig kolonisationslagstiftnmg icke va 

l) A. D. I I. sid. 128. 
2) A. o. V sid. 208. 
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utan höca t;JJ den del av p,;vafrätten, 'Om jämHkt punkt 8 ä' fö,behå llen •·epubHkens 
I ags tfftande ocgan. Denna tolkn;ng h ac även Wläm p ats, ~ dock så, att lagst; ftn ;ng'" 
aogående anskaffande av jocd fö, kolon;sat;onsändamål påwkats dels av 23 § själv. 
stycelselag'" och dels av de skyddsbestämmelsec 5 § g"anWagen uppsfällec. Lag

stmn;ngen angående jn,d;nlösen och kolon;satlon ä eckles;astik jo,·d '' Hkaledes hän
fö'd t;/I likets kompetens, och lagstfftningen angående jocdinlösen och kolonfaatfon å 

samt utaccendeclog av statens boställen och skogsmackec ägec, jämlikt utt,yckliga 
stadganden i resp. speciallagar, icke tillämpning på Åland. 

Spöcsmålet därnm, hucuvid a lagen d'" 28 juoi 1940 om snabbkolon isation av de,, 
förilyttade befolkningen jämte däct;J1 anslutna Wkställighetsförncdningac ägec til/
lämpning på Åland "" vacu löcemål föc säcskild uppmäcksamhet. Eftec det lantbmks
m inisteci ets ko lo nisat; onsavdel n;ng v;d tag; t åtgäcd ec föc sna b bkolon isatlon ens genom

löcande på Åland, mötte detta motstånd av en enhällig op;nlon inom landskapets be
lolkn;ng och hos de åländska landskapsmynd;ghetecna. Ut; en Wl statscådet liktad 
framstäl/n;ng av den 6 novembec 1940 lolade landskapsnämnden en bestämd cesecva . 
lion mot 5"abbkolonisatlonens utsfräckande till Åland, vilket nämnden på grnnd av 

föcebcagt ufredn;ng ansåg st!idande mot gacant;fagens syftemål att b;behålla dec, 
åländska jocden ; åländsk ägo och komma att göca den på gacant;Jagens bestämmelsec 
gmndade ;nlösn;ngscätten lullkomJ;gt betydelselös. Länsstycelsen å s;n s;da cedo

gjocde; skcivelse t;II iuc;kesminfatet;et av den 4 novembec 1940 föc snabbkolon;saffo. 
nens föchållande t;JJ den åländska landskapsautonom;n och påpekade de avseväcda 
svåc;ghetec snabbkolon;salionens genomföcande ; landskapet skulle möta. De fram-

föcda betänkHghetecna ledde även fHJ åsyftat cesultat; sfafscådet fö'ocdnade den 14 ; 

becöcda novembec månad om ;nsfällande av de beslutna kolonisationsåtgäcde<na fö, landskapets vidkommande. 

Statskommdten hac i sdt löcsiag upplagd ett föcfydHgande bilägg cöcande lag
stfftn;ngen om jocd;nlösn;ng och kolon;sation i anslutning t;/I den omc;ellt vedectagna tolkningen. 

Komm;tfin hac föc sfo del ; fråga om jocd;nlösn;ng och kolon;sat;on anslutit Mg 
Ull den av å landsdelegat;onen hävdade cättsuppfattn;ngen, vHken sfödes av prnfessocn 

Hecmansons; äcendet avg;vna yffrande.') Fcågan om ;nlösen av legoom,åden äc v;s. 

mligen numern utan prnklisk betydelse, enäc ; landskapet befintliga legonmcåden, 
möjHgen på något enstaka undantag näc, samt den del av statens jocdegendomac, dä, 
knlonfaationsmöjHghet föcelegat, bliv;t löcemål fö, kolonfaatfon. Redan nu hava de ' 
Mg själva tW acea len obetydl;ga åländska hemman'" nndec påve.kan av den senace 

') Å. D. I I Md. 24-32, 39, 41, 44, 45, 49, 50, 58. 63, 65. 90, 91. 97- 100, 105- 108, 1 lO -
115. Prnfes•ocn R. Hecmao'°" h" i ett tili A. D. 'Vgivet ytt,, nde (oe,ie f1 sid. 97--1001 
ansett »lex Kallio» icke vara såsom rikslag tillämplig på Åland. 

2) A. D. I I s id. 97-JOO. 
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h"llsklasserna på bonde-. . la stiftning, som gynnar . utsatts för en sa an de obesuttna sam a 0 d 
J;dens sodalpohbska g enom klyvn;ng och ägo_stycknmg __ a lam att äventyrns. 
befolkningens bekostnad, kg de klassens existensmoil1gheter lop ses obestridligen 

. d j ordbru an . ·ordlega an 
spHttnng, att en • n annan sida. Lagst;ttnmgen om l. ·nlösen av legoomdden 
Men saken hac ocksa e .. t Men så länge hot om tvangS< ;n en vm lega 

varn en landskap_ets '";'::!'~,~;!~ingen pcaktiskt taget _all bety~:~";~{,,.~ Den tyd

föceliggff, sakna< JOC~I g' ga~a ntiec IM att hans ägandecatt ~kal: yitecl;gace utstcäcka 
ut sin jord, då han sa nda sen att i lagstiftn ingsväg efte.r an ande lagar icke ära 

·f t de ten en 'lk hgt nuvar 
ligt mam es ern u pec av legoomcåden , v• a en .. kffhetstillstånd, som 
lösningsrätten till nya .g~ .. P en ägnad att i sin mån skapa oett osa. I ndskapets välför-

. derkastade, a1 av D t l'gger salunda 1 a 0 

lörnmg un nets rnndvalac. e ' .. • detta cättsomrnde. 
h.o.h. rnhbac an:~d;s;s~•~ma ti~lföcsäkrns hestämmanderntt;n ~:klen av kommitti-
stådda intresse, a e ... a har införts under 11 § 1 mom. p Härav påkallat tillag,,, 

föcslaget. k t och dess binädng". (I I § l mo~.: ~1J1na lagsrntningsomcåden' 
c) jo,dbrn e t lkn;ng') höc till landskapet °' e . ·dbrnk såsom nädng, 
Enligt vedertagen o'ft . n angående bedrivande av J0.1 . . i fråaa om be-tt 

ch lagst1 mnge . kt Någon andnng "' 
j "'dlegocä en o • k sbrnk fiske och Ja . • kallad Genom 

k"t 1 betesvard, s og ' 0 t de icke vara pa · . 
boskapss ose' å nu ifrågavacande omrnde °' föc cätt att ;dka nänng 
hö!ighetsgrnnserna p nta sbestäm melsen cörnnde •grnndern~ehåll överiörns t;ll land
avskaffande av unda ·gttsomcåden nian ;nshänkand'.'oc ·1 undec Il § I mom. 
och yrke» skulle dessa I~ B r · nmelse härom har mtag1 s h .. . hetsomrade. es a1 

skapets be ong . .. äl tomtlegolag-8 
t .. d lning synes l amv punkt . anstående kompetens °' e ... hets eb;t 

l konsekvens med .odvd böra hänföras till landskapets beholng oc: tomtindelning; 

s fiftnmgen ' . 1 "äsendet; Iagstdtmng 
9 

. 
11 

§ I mom. 19 p. · 
. · hela dess v1 . . . om stadsp an ) 

s) Skifte~- oc'.' "!'::ds- och brnndlagsUftning, (2 mo_m- ~-;a hänföds t;ll ;;. 

tomtmätning ' stad' •: •f ende sbftesväsend et hac enhgt gall::~lo tt gsk;ffe av j ocd på 

Lagstfftnm:e~ti~t~;ngsomcåde. THI denn_a grnpp h~:~~e skiftesföccättn;ngac _På 
kets exklusiva 1 g .. 1 fftning som galler betra . .. äl registrenng 

.. en den Sar ags I ' ode omfattar Jamv 
landet utan av "de Skiftesväsendets cättsomrn k och annat fastighetsce
stads- och kopmgso".'',a ~sbygden samt förnndet av tomtbo !"Il dkets behödghets-
av jordlägenheter pa an t'ft ingskomplex torde hanforas i 
. . Alla dessa lags i n . 

g.stec ' stad. . . t d och köpmg och 
• d · 11 t 1;ndelnmgen " a t omrn e. . t ... ett komplement " om t . tningen bliva tom -
Tomtmätmngen u .go1d !ler reglerad tomt. Genom tom mad bestämda· tomt-

0 • nybilda e . ··tt r gt avseen e ' 
skall övecga vaqe . ··1n;ngstekniskt utan även ' rn s ' t föc imegistming i tomt-g

ränserna ei blott i ma t·· lagfart och intecknmg sam 'Id undvalen or 
mätn;ngen h• "ge . . ., 18. 

Å. D. I I I sid . 96; ålandskomm1tten s1 . 39 45 49 och 80; 1
) Å. D. Il sid. 37- • ' 
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boken. Den lagstiftning, som re 1 . . kompetensgebit. g era1 tomtmåtningen synes bör h" r· . . 
Huvudsyftemålet med de - a an om !'11 rikets 

samhällets och den ens . n rnode1 na stadsplanelagstiftnin e .. 
förande samt unde nt k'1de m"kägacens mellanhovanden v~ n ," uppklarande! ov 
kl"gör stadsplane~ a ande ov enskild jords inkorporering ,; s adsplanens genom-

tom linde] ningsförfar:~;;;e,:g~~:t des: innebörd, reg lernr- sta:~~;a~~~:~a;i:gstiftning 
och den enskilde • - ' er s adsplanens rättsverk - e uren och 
all -- - ' pab1uder lösningsrätt och r· - - nmgar gentemot samhället 
,,:,;:nna v.d stadsp lanens genomförande ål:sn;;gsp hkt samt _andra åtgärder för det 
I av gatumark och iordningställa d ' gg tomtagare b1dragsplikt vid a k f 
andsbygden. n e av gata samt ordnar samhällsb'ld . ns a: R'k 1 mngar pa 

.. I ets. stadsplanelagstiftning har ick • .. ~'.;, stadsb1ldningsprncessen fortgår und:rnagon slorre praktisk tillämpning på Åland 
a anden. Den leg· I t · synnerhgen enkla o h k . , 

intills med stöd ~sa rva _normering, som i delta ämne ka c o ?mplrcerade för
ägt mm av emynd1gande i landskapets komm Il n anses pakallad, har här-
. genom Mariehamns byggnadsord . una agstiftning utan olä enhet :-~~:nå~~~ vä~aknde .. skä.l .för att förbehålla r~~:~·lag~t~~t fi_nnesk enligt kommitten; åsikt 

. mar a ar hkväl att t nmgs ompetensen • d t 
av rikslagstiftningsnatur na'.·m1 · s ads~lanelagstiftningen innehåller v1·ssapaf .. et ka _om- . 

t ' igen pnvatr•"tt r ores nfter 
sam stadganden rörande la fart o . a . s iga och processrättsliga bestä 

pet red pieras endast enligt ;egeln :~' ~atecknmg; dessa föreskri fler ku n"' av :::'~" 
Lagen om magistrats sam -- gar .av blandad naturn_ a 

nads" mansattmng vid b h arenden av den 24 a ril 193 .. . e and! ing av stads lane-
":yndighet och domstol f ordninl ~eror magrs'.rat_ens ställning såsom ~ffentl;°ch b:gg-

saso';;. rikslagstiftni ng gä Ila även g~å ~~a:~shalln mgsmål samt torde färdens~:~ b ~':; 
. yggnads- och brandväsendet bör '. 

till landskapets kompetensområde enligt hävdvunnen rättsuppfattning ha .. f" 
t) N-- - - n orns 

armgsrätt. (2 mom I 0 . I 
Förutom den lagstift . . p., I § I mom. 9 p.). 

ha d .. nmg, som har avseend • . oc~',; rattsgebit, som innefattas uti närin S<ä:t: Jn<_dbmket och dess binäring" 
sattnmgsnäringarna) med u d t g n I mskränkt mening (förädl. ' 

och yrke. hänförts till landskapets : han _ag av •gmnderna fä< rätt att idka mgs-
dantagsbestämmelse har i praxis - e onghdsområde. Denna lagtekniskt va nanng ' 

~:~:~:;:n å::~k~s~:legationen h;;;\::~:den:!,:~:,:v::~ä:i~a :;lknings~våri;~e~e~: ' 

tillförsäkra rikets ::'als, att I oku tinnen avsåg sådana all mg gJ °' t srg gallan de. 
relsela '."' orgare rätt att fritt idka -- - anna stadganden, som 

t t .. gen~ syftemal varit att hindra landsk t na~mg eller yrke samt att självsty-
u s rackmng än d 1. ape att mskränka ... tolk . .. va en igt rikets näringslagst'ft . . nanngsfriheten i större 

nmg betraffande b I nmg vore fallet D 1 h 
ansett uttrycket omfat:;r:ppet •grunderna. gjort sig gällande - M: s har en_ vidare 

1amval de speciella grundf' t .. . . n ar namligen oru sattnmgarna för ut.. . ovmngen 

- .._--· 
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av något visst reglementerat näringsfång. Sistberörda rättsuppfattning har godkänts 
av högsta domstolen. I några fall har kompetensfördelningen ordnats genom överens-

Statskommitten ansåg någon förskjutning av behörighetsgränserna i delta sam-kommelseförordning. 

manhang icke böra ifrågakomma. Kompetensfördelningen borde för vinnande av 
större tydlighet utstakas så, att vissa reglementerade näringar , vilkas normering an
sågs böra förbehållas rikets lagstiftning, hleve undantagna i sådant avseende, varemot 
övriga näringsfång finge av landskapet legislativt normeras; dock skulle städse närings
frihetens allmänna grundsatser vid utövningen av den lokala lagstittningsrätten beak
tas, bL a. i fråga om grupperingen i fria och ofria näringar samt betr•ttande ;grundför-

utsättningarna för utövning av visst reglementerat näringsfång». 
Kommitten vill såsom sin uppfattning framhålla, att den lagstiftningsrätt, som av 

statskommitten medgivits landskapet, blivit genom det ovanberörda undantags
förbehållet överhövan inskränkt. Däremot är kommitten med statskommitten ense 
därutinnan, att de i dess förslag uppräknade reglementerade näringar äro av den art , 
att det såv•l för riket som tör landskapet vore av vikt, att lagstiftningen rörande dem 
är enhetlig och förty av praktiska skäl borde tillkomma riket. \(ommitt!n har för
denskull ansett sig kunna i denna del förena sig om statskOmmitt!ns förslag, enligt 
vilket följande reglementerade näringar skulle förbehållas republikens exklusiva lag
stittningsbehörighet' i tiyckfrihetslagstiltningen omförmäld näring (bok- och sten
tryckeri, spridning av tryckskrilt och utgivande _av periodiska tryckskritter); bank
verksamhet, sparbanks-, försäkrings- och pantlånerörelse samt valutahandel; gruvor 
och malmstreck; margarin! illverkningar, mäklar-, skeppsklarerar- och auktionstör
rättaryrket, tillverkning och försäljning av stämpling underkastade arbeten av ädla 
metaller och andra sådana tillverkningar. Utom dessa grupper skulle rikets !agstitt
ning förbehållas' lagstiftning om skjutvapen, lagstiftningen om explosiva ämnen till 
den del rikets säkerhet härav beröres, ävensom tillverkning och försäljning av svagare 
maltdrycker, tör såvitt angår tillsynen över alkoholgränsens iakttagande- Jämväl 
handeln med konstgjorda gödslingsämnen och beredda fodermedel samt utsädesvaror 

borde förbehållas riket. Att märka är, att reglementerade näringar, som icke uppräknas i 10 punkten un-

derläge landskapets lagstiltningsbehörigheL 'fill denna grupp hör sålede5' hållande 
av värdshus, natthärberge, kafe, biljard och annan likartad rörelse; elektriska anlägg

ningar för alstring av ljus och överlöring av kratt; trafik med motorfordon (dock icke 
såvitt angår lutttrafiken och särlagstiftningen om snabbgående motorfarkoster); cir

kus-, variete- och kinemalografföreställningar och andra liknande ottentliga förevis
ningar; hällande av spel- och penningautomater etc. Jämväl i dessa ämnesgrupper 
tilläventyrs upptagna stadganden av privat<ättslig natur skulle höra landskapet till 

(9 § 2 mom. 11 punkten). Förbehållet om ,grunderna> borde ur självstyrelselagen h.o-h- utmönstras likaså 

Il 

Il 
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det av statskommitten föreslagna undantagsförbehållet angående 1>grundbestämm el
serna1>, vilket blott skulle öppna möjligheter till nya konflikter och tolkningssvårighe
ter. Dock anser kommitten i likhet med statskommitten, att landskapet vid sin lag
stiftning borde vara bundet vid grundsatserna om näringsfriheten, om anmälningsplikt 
vid näringsutövning och villkoren för utlännings näringsrätt. Grundsatserna om öp
pen näring och näring till självförsörjning samt om uppdelningen i fria och reglemen
terade näringar finge däremot med ovan angivna förbehåll av landskapet legislativt 
regleras i enlighet med dess intressen och behov. I anslutning härtill har 11 § 1 rnorn. 
9 punkten avfattats. 

Vissa näringsfång, som äga samband med den allmänna hälsovården, så ock tele
graf-, telefon- och radioverksarnheten hava enligt kornmittens förslag (punkterna 15 

och 17) underlagts rikets lagstiftning. 

u) Annan allmän eller speciell privaträtt. (2 rnorn. 11 p.). 

Enligt självstyrelselagen äro vissa grenar av privaträtten (ex. lagstiftningen an
gående jordbruket och dess binäringar, jordlegorätten, delar av näringsrätten och ar
betarlagstiftningen) förbehållna landskapets lagstiftningsbehörighet, medan övriga 
delar av privaträtten höra rikslagstiftningen till. Hit hänföras bl. a. sakrättens och 
obligationsrättens rättsgebit. 

Särskilda till landskapets behörighetsområde hänförda rättsgebit äro även enligt 
kommittens åsikt av den art, att desamma i hela sin vidd inom ramen för landskapets 
allmänna behörighet böra kunna av landskapet legislativt regleras, j ärnväl såvitt an
går i resp. lagkomplex ingående normer av privaträttslig natur. Till dessa grupper 
höra vattenrätten (11 § 1 mom. 4 p.), vissa delar av arbetarlagstiftningen (11 § 1 mom. 
6 p.), jord- och tomtlegorätten samt jordbruket och dess binäringar (11 § I morn. 8 p.) 
ävensom särskilda delar av näringsrätten (11 § I mom. 9 p.). För övrigt äro privat
rättsliga stadganden av rikslagstiftningsnatur, landskapet dock obetaget att i land
skapslag recipiera sådana bestämmelser enligt den för lagar av blandad natur gällande 
regeln. (12 § 3 morn.). 

v) fornminnesvården. (2 mom. 12 p.; 11 § I mom. 10 p.). 

Lagstiftningen om fornminnesvården uppräknas icke bland de i 9 § ornförrnälda 
rättsornråden, som förbehållits rikets lagstiftande organ, och torde detta område 
förty böra i huvudsak hänföras till landskapets kompetens, dock med vissa modifika
tioner. 

Med hänsyn till den sakkunskap rikets fackmyndighet, arkeologiska kommissio
nen, representerar har i stöd av 18 § självstyrelselagen med landskapsnämndens be
givande den 4 september 1936 utfärdats en överenskommelseförordning, som reglerar 
fornminnesförvaltningen samt ordnar en samverkan mellan landskapsnämnden och 
bemälda kommission. Denna förordning bygger i huvudsak på autonomilagstiftnin
gens system för kompetensfördelningen enligt den tolkning, som av ålandsdelegationen 
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framlagts;l) dock har i fråga om samarbetet mellan landskapsmyndigheterna och ar
keologiska kommissionen en viss förskjutning från delegationens ståndpunkt till 
landskapets förmån ägt rum. Samarbetet mellan statens och landskapets myndig
heter på detta område har enligt vad kommitten erfarit varit det allra bästa och för 
valtningsorganisationen har fungerat friktionsfritt till ömsesidig belåtenhet. 

Statskominitten har avfattat sitt förslag i enlighet med den rättsuppfattning, 
som hävdats av ålandsdelegationen, med beaktande likväl av det system för åväga
bringande av en ordnad samverkan, som fått uttryck i åberopade överenskommelse-

förordning. 
Kommitten har för sin del funnit, att i statskommittens förslag intagits så viktiga 

principstadganden, hämtade från överenskommelseförordningen, att en mycket vä
sentl ig del av detta gebit vid sträng lagtolkning komme att tillhöra riket. Ehuru kom
mitten är övertygad därom, att den samverkan, som fåtts till stånd, är till stort gagn 
icke blott för riket utan även för landskapet, skulle kommitten dock hålla före, att lag
stiftningen om fornvården representerar ett betydande landskapsintresse och att Iag
stiftningsbehörigheten i princip borde tillförsäkras landskapet. 

Grundsatsen att alla fasta fornlämningar äro ställda under lagens hägn bör enligt 
kommittens tanke äga förpliktande kraft för landskapet i så måtto, att dessa minnes
märken ovillkorligen böra åtnjuta skydd mot förstörelse. Likaså böra de i rikets lag
stiftning upptagna föreskrifterna om skifte av jord, därå fast fornlämning finnes, ipso 
jure gälla på Åland såsom rikslagstiftning. Åvägabringandet av en ordnad samverkan 
mellan landskapsmyndigheterna och arkeologiska kommissionen kräver icke uppta
gande i självstyrelselagen av positiva detaljstadganden, utan synes frågan om kom
missionens befogenheter såsom det arkeologiska forskningsarbetets vetenskapliga le
dare även på Åland böra lämnas beroende på reglering genom överenskommelseför
ordning. Statens rätt att inlösa fornfynd på Åland, vilka icke av landskapet förvärvas 
eller behållas, torde böra säkerställas genom rikslagstiftning. 

Däremot anser kommitten, att ifrågavarande till förvaltningsrätten hörande lag
stiftning borde förbehållas landskapet jämväl till den del densamma angår bestämmel
ser, som till sina rättsverkningar direkte beröra den enskildes rättssfär, bl. a. i fråga 
om jordägarens dispositionsrätt till sin mark och vederbörandes skyldighet att under 
vissa förutsättningar underkasta sig tvångsinlösen av fornlämningar och fornföremål 
i det allmännas intresse. Lagstiftningen om fornminnesvården innefattar nämligen 
genomgående stadganden om dylika ingrepp. Det straffrättsliga skydd åt fornläm
ning och fornföremål, som icke är reglerat genom strafflag~n, synes likaväl kunna ord
nas av landskapet som av riket. (jfr 2 mom. 13 p.). I dessa delar har kornmitten 
icke kunnat förena sig om statskommittens avfattning av punkt 12). 

1 ) A. D. V. sid. 259; VI sid. 178. 
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w) Skil jemannaförfarandet. (2 mom. p. 13). 

Lagstiftningen angående skilj emannaförfarand et har såsom hörande t ill process
rätten hänförts till rikets lagst ift ningsbehörighet. 

x) Strafflagstiftning; rättegångs-, konkurs- och utsökningsväsendet; allmän 

ordning och säkerhet. (2 mom. p. 13; 11 § l mom. p. 11 , 12.). 

Den omständigheten, att lagstiftningen å strafflagens gebit är förbehållen ri kets 

l agstiftningsmakt, innefattar icke hinder för landstinget att inom sådana rättsområ

den, som höra till landskapets lagst iftningsbefoge nhet , ant aga st raffbestämmelse r 

med eller utan avvikelser fr ån resp. straffbud uti den i riket gällande särl agstiftningen . 

Dylika bestämmelser få dock icke innefatta någon ändring i gällande strafflag.1) Denna 

rättsuppfattning har tidigare vunnit erkännande vi d granskn ing av olika landskaps

l agar, men på senare tid har högsta domstolen inslagit en ny praxis härutinnan, 2) en

ligt vilken t ill »strafflag» i självstyrelselagens mening hänförts även straffbestämmelser, 

hörande till landskaps lagstift ni ngens områden . Detta förfarande ku nde medföra svå

righeter för lokallagstiftningen, i så måtto nämligen att resp . rättsområden bleve 

bundna av rikets ev. st raffnormer, vilka icke ens alltid ku nde inpassas i landskapslag

stiftningens system och, lösryckta ur sitt sammanhang, svårligen kunna t ill ämpas på 

Å land. Landskapet torde dock, enligt kommittens ås ikt, icke böra till~rkännas v id

sträcktare rätt än att lagstifta om böt esstraff för överträdel se av landskapslagar, men 

icke om frihetsstraff . I prax is komme landskapet givetvis att i regeln följa rikets 
straffsatser. 

För klargörande av denna omtvistade kompetensfr åga har kommitten under 

punkt 13 ersatt uttrycket »strafflag» i gällande s j älvstyrelselag med lokutionen 1>den 

allmänna straffl agen1>. Angående landskapets rätt att inom vissa gränser lagstifta 

om straffbestämmelser, resp. om v iten och annat äventyr, har förbehåll intagits i för

sl agets 11 § l mom. 11 punkten. 

Till landska pets lagstiftningsbefogenhet har princip iellt hänförts jämväl bestäm

melser angående discipl inär bestraffning av landskapets funktionärer. 

Rättsvården i v idsträckt men ing är enl igt självstyrelselagen hänförd till ri kets 

kompetensområde. Likaså utsökningsväsendet i hela dess vidd, inklusive konkurs

rätten. Den allmänna ordningen och säkerheten utgör däremot i princip en landska

pets angelägenhet såväl med avseende å lagstiftning som förvaltning, dock så, att om

sorgen om statens säkerhet är förb ehållen rikets myndigheter. 

E n strängt genomförd uppdelning av polisförvaltningen på Åland har icke ägt 

rum, utan har denna fö rvaJtningsgren genom en överenskommelseförordning av den 

27 maj 1932, vars gilt ighetst id förl ängts genom förord ning av den 13 juni 1935, ordnats 

1 ) A. D. 111 sid . 99, 184, 186. 
2 ) Å . D. V I sid . 100 f f . 
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på basen av ett partiellt sammanförande av statens och landskapets polisangelägen

heter.1) 
Någon förskjutning av den lagfästa gränsen mellan statens och landskapets pol is

fö rvaltning torde icke vara önskvärd eller av behovet påkallad. 

y) Hälso- och sjukvårde n. (2 mom . p. 15; 11 § l mom. p. 16). 
jämlikt 9 § 2 mom. 9 punkten, jämförd med 17 § 1 mom. självstyrelselagen an

kommer 1> det allmänna övervakandet av hälsovårdeni> samt 1>bekämpandet av epide

m ier och andra smittsamma sjukdomarn å rikets myndigheter såvä l i fråga om lag

st iftning som förvaltning. Förstnämnda uttryck har givit anledning till tolknings

svårigheter; dess innebörd har i praxis utsträckts så långt , att landskapets lagstift

ningsbefogenhet på detta område nästan omöjliggjorts. En kompetensfördelning 

efter klarare linjer bör enligt kommittens mening eftersträvas. Den obestämda loku

t ionen 1>det allmänna övervakandeti> bör i sådant syfte ersättas med tydligare och mera 

ko ncisa stadganden. 
I vissa avseenden hava behörighetsgränserna å detta rättsgebit närmare utsta

kats genom en den 5 december 1924 utfärdad överenskommelseförordning. 

Enligt kommitfens 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 fack

myndighet , medicinalstyrelsen, har en viss inspektionsbefogenhet i landskapet samt at t 

i riket gällande bestämmelser om behörighet att utöva läkarkallet och vissa yrken på 

hälsovårdens område skall tillämpas jämväl på Åland. Dessutom finnes ett antal lag

st iftningsområden inom medicinalväsendets rättsgebit , som på grund av sin art böra 

fö rbehållas rikets uteslutande lagstiftningsmakt. I övriga delar torde hela området 

fö r hälso- och sjukvården överlämnas åt landskapet , vilket jämväl bör anses vara 

självstyrelselagens mening. 
Medicinalstyrelsens tillsynsmyndighet utgör begreppsenligt en förvaltningsange

lägenhet , som bör normeras och avgränsas under självstyrelselagens 17 §. 
I syfte att giva lagens praktiska tillämpning nödig stadga och klarhet borde nu 

bestämmelserna under punkt 15 utfyllas genom uppräkning av de lagstiftningsområden , 

som komma att förbehållas rikets uteslutande lagstiftningsmakt. 
I främsta rummet kommer härvid i betraktande den lagstiftning, som avser be

kämpande av epidemier och andra smittsamma sjukdomar. H it höra bl. a. de delar 

av rikets hälsovårdslagstiftning, som hava avseende å epidemivården ävensom åt

gärder för kolerafarsotens, tuberkulosens och spetälskans bekämpande samt mot de 

veneriska sjukdomarna. jämväl lagstiftningen om vaccination hör till denna grupp. 

T ill stadgandet erfordras förtydligande tillägg av innehåll , att i det samma inbegripes 

jämväl bekämpande av och förebyggande av sjukdomar hos hu~djur. Åt gärder för 

1) A. D. I sid . 13ff, 179 ff ; 111 sid.117, 11 8, 193; V sid . 228ff. 
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bekämpande av sjukdomar hos fisk- och kräftbeståndet tillhöra fiskerilagstiftningen 
och falla på grund härav under landskapets kompetens.1) 

Lagstiftningen angående behörighet att utöva läkarkallet, tandläkar- samt djur
läkaryrket har redan enligt gällande kompetensfördelning ansetts underlyda rikslag
stiftningen; detsamma bör gälla den vid apoteks- och veterinärväsendet anställda per
sonalens kompetens. jämväl kan från statens sida det krav uppställas, att sjuk- och 
medikalgymnaster, massörer, barnmorskor, hälso- och sjuksköterskor och sjukvår
dare fylla enahanda fordringar, som tilläventyrs finnas uppställda för utövande av 
motsvarande sysslor i övriga delar av riket. De i riket gällande bestämmelserna an
gående den i sådan verksamhet sysselsatta personalens utbildning, allmänna rättig
heter och skyldigheter torde även höra rikslagstiftningen till. 

Beträffande sinnessjuklagstiftningen har densamma enligt statskommittens, på 
hävdvunnen tolkning baserade förslag, hänförts till rikets behörighetsgebit, för såvitt 
denna lagstiftning innefattar legal garanti för den personliga okränkbarheten och oan
tastligheten eller äger samband med straffprocessen eller straffverkställigheten. Land
skapet har t.v. icke utnyttjat sin lagstiftningsbefogenhet på övriga delar av detta om

råde. 
Till rikslagstiftningen hava ytterligare hänförts bestämmelser om rättsmedicinska 

obduktioner och undersökningar samt lagstiftning om distrikts- , stads- och kommunal
läkare ålagda andra statsmedicinska uppgifter inom områden, hörande till rikets lag
stiftningsmakt. Regleringen av dessa läkares tjänstgöringsområden synes på grund 
av Ålands insulära läge och landskapets geografiska struktur lämpligen överlämnas åt 
den lokala lagstiftningen. Dock har inom kommitten även den mening uttalats, att 
dessa tjänstgöringsområden borde fastställas av landskapsstyrelsen i samråd med 
medicinalstyrelsen, på det att statsmyndigheterna måtte beredas tillfälle att övervaka, 
det distriktsindelningen till område och gränser bleve effektiv i anslutning till den 

allmänna läkarvårdens system. 
Genom den nya lagen om den allmänna läkarvården, given den 9 juni 1939, av

skaffas provincialläkartjänsterna och ersättas med s.k. länsläkartjänster; lagen för
utsätter inrättande av en landskapsläkartjänst för Åland, vars innehavare beträffande 
utnämning, tjänsteställning och åliggande vore likställd med länsläkarna i riket. Dessa 
funktionärer skulle såsom statstjänstemän direkte underlyda medicinalstyrelsen och 
länsstyrelsen. Antecknas bör att ikraftträdandet av åberopade lag genom lag av den 
19 december 1940 blivit uppskjutet till den 1 januari 1942; proposition om ytterligare 

uppskov har i dessa dagar förelagts riksdagen. 
Den nya lagstiftningen inför ett legalt tvång för kommunen att med lagfäst un

derstöd ur statsmedel anställa och avlöna stads- och kommunalläkare. Dessa av hälso-

i) En avvikande mening har uttalats av högsta domstolen uti ett den 16 mars 1938 givet 
utlåtande. A. D. VI sid . 117. 
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och sjukvårdens effektivisering påkallade förpliktelser synas böra såsom rikslag gälla 
för riket i dess helhet inklusive Åland. 

En legislativ reglering av apoteksväsendet har i riket ägt rum genom lag av den 
4 januari 1928 och därtill anslutna verkställighetsföreskrifter. Rörande handeln med 
apoteksvaror och dessas fabriksmässiga tillverkning stadgas åter _i apoteksvarulagen 
av den 5 december 1935 och i en därtill ansluten förordning. Det lagstiftningsgebit , 
som inrymmes i berörda två lagar, har kommitten förbehållit rikets lagstiftningsmakt. 
Lagstiftningen på dessa specialområden förutsätter nämligen en effektiv och sakkun
nig tillsyn från det allmännas sida. Den avgift, som påföres apotek, är till sin natur 
en näringsskatt, och tillkommer landskapet på grund av 21 § i gällande självstyrelse
lag bestämmanderätten över denna pålaga. 

Slutligen har lagstiftningen angående köttkontroll och införsel av vissa djurslag 
och djurprodukter av kommitten hänförts till rikslagstiftningen, vilket synes stå i 
överensstämmelse med självstyrelselagens system. Denna regel har även fått uttryck 
i åberopade överenskommelseförordning, dock med vissa modifikationer till landska
pets förmån. Kommitten har i enlighet härmed lagt lagstiftningsrätten på detta om
råde i rikets hand. Däremot har förvaltningsverksamheten ansetts böra inom vissa 
gränser tillföras landskapet (17 § p. 7). 

I ovanberörda delar har kommitten i huvudsak följt de riktlinjer för kompetens
fördelningen, som av statskommitten uppgjorts. Dock har kommitten ur sitt förslag 
uteslutit statskommittens förslag såvitt rikslagstiftningen utsträckts till det legala 
tvånget för kommunerna beträffande barnmorske- och sjukvårdens upprätthållande. 
Kommunernas legala förpliktelser beträffande upprätthållande av sjukhusvården, 
barnmorske- och hälsosköterskeverksamheten m. fl. härmed jämförliga åligganden 
inom den allmänna hälsovårdens ressort torde böra ordnas av landskapet självt på 
sätt lämpligast synes. Rikets föreskrifter kunna på grund av landskapets säregna för
hållanden vara förfelade på Åland. Någon frestelse för landskapet att åvälva kom
munerna mindre uppoffringar än dem, som pålagts rikets kommuner, torde knappast 
föreligga, synnerligast som statens bidragsskyldighet till kostnaderna för dessa för
valtningsgrenar ytterst är beroende därav, huruvida omsorgen om den allmänna hälso
vården motsvarar de krav riket i sitt eget intresse uppställer. 

Såsom av det ovanstående framgår omfattar medicinalväsendets rättsgebit ett 
mycket stort antal lagar och författningar; en intensiv reformverksamhet har ägt rum 
och pågår fortfarande inom denna ressort. Då nya lagar och författningar under den 
närmaste framtiden äro att emotse, ligger den fara nära till hands, att nya luckor i 
systemet kunna uppstå . Kommitten är likväl övertygad om, att de gränser för lag
stiftningsbefogenheten, som i förslaget utstakats, vid lagstiftningen skola visa sig 
vara tillfyllest för bestämmande av kompetensfördelningen. 

z) Statens anläggningar på Åland. (2 mom. p. 16). 

På grund av den ställning landskapet statsrättsligt intager föl riket har kommit-
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ten ansett att lagstiftning angående statens anläggningar på Åland borde höra riket 

till. 
å) Offentlig sjörätt; lufttrafiken; utrikeshandelns enhetlighet; varuutbytets fr i

het; åtgärder ti11 befrämjande av den inhemska sädens avsättning ; radioväsendet. 

(2 mom. p. 17; 11 § 1 mom: p. 17). 
Den offentliga sjörätten eller sjöfartsrätten (bestämmelser angående sjöfartens 

främjande, tryggande, ordnande och beskattande, kontrollen över sjöfarten , farleder, 
s jötrafiksanstalter, fartygs nationalitet och registrering, kompetensvillkor för befäl
havare, sjöfartsstyrelsen, lots- och fyrväsendet, kanaler etc.) är enligt gällande lag 
förbehållen rikets organ. Kommunikationsväsendet är enligt lagens 17 § 1 mom. 7 p. 
bibehållet under statens förvaltning , resp. uppsikt ej blott såvitt angår statens kom
munikationer utan även i fråga om transitotrafiken och samtrafiken mellan landska
pet och fastlandet. Inrättandet och öppenhållandet av allmän farled eller sådan, som 
icke uteslutande användes för enskilt behov, ankommer å statens myndigheter. Mind
re samfärdselleder, ex. båt- och fiskeleder, hava dock ansetts tillhöra landskapet. 

Väghållningen är h.o.h. en landskapets angelägenhet. 
Från åländskt håll har det önskemål uttalats, att den lokala sjötrafiken och dess 

behov skulle tillgodoses genom åländsk lagstiftning och förvaltning samt att begrep
pet farled skulle i sådant syfte avgränsas. Likaså borde förvaltningen av ärenden , 
som röra samtrafiken med fastlandet betraktas såsom en åländsk angelägenhet. 

Praxis har i dessa frågor varit vacklande, t.o.m. då ärendet rört trafikleder av rent 
lokalintresse. Kommitten har vid prövningen av denna fråga funnit, att lagstiftnin
gen angående sistnämnda samfärdselleder bör hänföras till landskapets kompetens 
samt att ett förtydligande i sådant syfte bör i lagen införas. Från den riket förbehåll
na sjöfartslagstiftningsrätten borde till landskapets förmån uttryckligen undantagas 
»lagstiftningen rörande den lokala sjötrafiken med fiske-, turist- och andra därmed 
jämförliga farkoster ävensom härför avsedda kommunikationsleden>. Till frågan 
om förvaltningsbefogenheterna på den lokala samfärdselns område skall kommitten 

senare återkomma. · 
Det ligger i sakens natur, att normering av exporten för tillvaratagande av vik

tiga handelspolitiska intressen (ex. smör och näringsfett) bör falla under rikets exklu
siva behörighet. Den i 11 punkten i dess nuvarande lydelse begagnade lokutionen 
»handelns enhetliga ordnande» avser givetvis utrikeshandeln, men icke resp. närings
grenar såsom sådana, då ju kompetensfördelningen i detta avseende regleras på annat 
ställe av lagen. Ett förtydligande av detta uttryck i lagtexten torde anses påkallat. 

Inom kommitten har emellertid av en medlem föreslagits, att det i föreliggande 
punkt upptagna stadgandet om »tullens och utrikeshandelns enhetliga ordnande» 
skulle i lagtexten erhålla en begränsad giltighet i så måtto , att handel och trafik mellan 
utlandet och Åland icke finge av riket inskränkas eller förbjudas annat än om sådan 

inskränkes eller förbjudes mellan hela riket och utlandet. 
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Till rikets exklusiva behörighetsgebit har i likhet med gällande lag hänförts lag
.stiftning angående »varuutbytets frihet», varmed i detta sammanhang förstås den 
inom vissa näringsrättsliga skrankor frilagda inrikescirkulationen av handelsvaror 
och förnödenheter mellan säljare och köpare samt mellan olika landsdelar. 

En medlem av kommitten har föreslagit en sådan begränsning av statens all
männa lagstiftningsbefogenhet, att varuutbytet mellan Åland och rikets övriga delar 
icke finge påläggas inskränkningar eller tullar eller andra hinder till landskapets nack
del, och hänvisar reservanten bl. a. till analogin med motsvarande stadgande i 22 § l 
punkten av gällande självstyrelselag. 

Den av tull- och handelspolitiska motiver dikterade lagstiftningen angående be
frä mjande av den inhemska sädens avsättning och tryggande av landets självförsörj
ning har i förslaget upptagits bland områden, hörande till rikets exklusiva lagstift
ningsmakt. 

Lagstiftningen angående radioväsendet, som icke uttryckligen beröres i själv
styrelselagen har likaledes hänförts till rikslagstiftningens gebit. 

ä) Ändring i kommunal eller kameral indelning. (2 mom. p. 18). 
Frågan om kommunal indelning måste vara enhetligt reglerad över hela statsom

rådet. Detta gäller såväl förutsättningarna för indelningsändring, dess genomförande 
och rättsverkningar samt förfarandet. Den ecklesiastika och den judiciella indelnings
ändringen falla likaledes utanför de för självstyrelsen utstakade gränserna. Däremot 
måste ändring i den administrativa indelningen anses höra landskapet till, såvitt angår 
förvaltningsverksamhet, som ankommer å landskapet. Så länge polisförvaltningen på 
Åland handhaves av statens och landskapets myndigheter gemensamt måste givetvis 
en ändring i resp. distriktsindelning genomföras efter samrådan mellan rikets och land
skapets behöriga organ. 

Den kommunala, administrativa, ecklesiastika och judiciella indelningen följer 
i regeln ägogränserna åt, men fall kunna förekomma, då resp. indelningsgränser blivit 
uppdragna över ägorna till en odelad fastighet. En kameral utbrytning blir då erfor
derlig ex. vid införlivning av delar av jordbruksenheter med stad och köpingskommun 
eller överflyttning av sådana delar från en landskommun till en annan eller ock för 
utjämnande av vissa i vårt land talrikt förekommande oregelbundenheter i rikets in
delning. Den lagstiftning, som har till uppgift att avgränsa den kamerala indelningen 
efter övriga indelningar, bör äga enhetlig tillämpning över hela statsområdet. 

ö) Område, som är reglerat genom internationeUa fördrag. (2 mom. p. 19). 
Denna punkt har av kommitten upptagits i oförändrad avfattning. 
En medlem har ansett rikets lagstiftningsbehörighet böra inskränkas i så måtto 

att landskapets autonomi icke finge genom fördrag beskäras (se reservation I I sid. 89). 
aa) Område, som härintills icke av lagstiftningen förutsatts. (2 mom. p. 20). 
Denna punkt, som infördes i 1919 års proposition, har icke ansetts hava en så 

vidsträckt innebörd, att varje ny lagfråga, som uppkommer, eller varje utveckling 
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eller påbyggnad av godkända rättsnormer skulle vara undantagen landskapets kompe

tens. I 9 § uppräknas vissa huvudgrupper av rättssystemet, vilka genom det normala 

lagstiftningsarbetet undergå en kontinuerlig utveckling, varvid den legislativa norme
ringen kan utsträckas till nya rättsförhållanden, som ej tidigare varit reglerade. Att 

alltid anse dylika nya rättsförhållanden såsom >>Område, vilket härintills icke av lag
stiftningen förutsatts», kan - på sätt statskommitten riktigt anmärker - icke hava 

varit lagstiftarens mening, utan åsyftas härmed alldeles nya lagstiftningsgebit, som ti 

digare ej ingått såsom länkar i rättssystemet, bl. a. frågor, som framkallats genom ny
uppkomna faktiska förhållanden (ex. teknikens vinningar, uppfinningar och dyl.) . 

Trots denna begränsning, vilken i praxis godtagits1) har stadgandet i sin nuvarande 

vaga avfattning lämnat rum för meningsskiljaktighet. Ett lagstiftningsområde, som 

principiellt borde höra landskapet till, kan på grund av detta stadgande förklaras vara 
underlagt rikets lagstiftningsbehörighet. Dessa tolkningssvårigheter skulle enligt 
kommittens åsikt väsentligen minskas, i fall de i 9 § självstyrelselagen ingående all

männa grundsatserna skulle tjäna till ledning vid frågans avgörande. Kommitten 

J1ar i sådant syfte t ill stadgandet fogat ett förtydligande tillägg. 

10 ( 11) §.2) 

Motsvarande 11 § i självstyrelselagen har i sin sammanträngda form utfallit re
daktionellt otillfredsställande. De begagnade ordalagen hava lämnat rum för tvekan, 

huruv ida rättigheten att i administrativ väg utfärda förordningar för Åland jämväl 
hänför sig till ärenden, som falla inom ramen för landskapets lagstiftningsbehörighet , 

eller om paragrafen åsyftar endast sådana av presidenten eller statsrådet för landska
pet utfärdade förordningar, vilka tillhöra rikets lagstiftningsområde. Den senare 

tolkningen har gjorts gällande av landskapets myndigheter, främst på den grund av 
att den motsatta uppfattningen ansett s ofö renl ig med självstyrelsens princip. Den 

vetenskapliga tolkningen (Erich , Hermanso n) har däremot ställt sig på den stånd
punkt, att republikens president och statsrådet geno m paragrafen tillerkänts befogen
het att i den däri stadgade formen utfärda förordningar för landskapet i ärenden, som 

en ligt självstyrelselagen hänförts till landskapets lagstiftningskompetens . Det erkän
nes härvid, att landskapet utan avseende å denna regeringsmakten tillkommande be
fogenhet har full frihet att inom de behörighetsgränser lagen utstakar taga ett rätts

område under behandling och genom landskapslag försätta den utfärdade förordnin

gen ur kraft. 
Statskommitten har i sitt förslag omformulerat paragrafen i. enlighet med den 

tolkning, som enligt vad ovan angivits kommit till uttryck. Enligt kommittens upp-

1 ) Å. D. Il s id . 131 ff, 138. 
2) Siffrorna inom parentes angiva paragrafföljden i den gällande självstyrelselagen. 

I 
) 
I 
I 
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fattning skulle paragrafen i denna lydelse bliva utan varje praktisk betydelse; under 

den tid autonomilagen varit i kraft har regeringen veterligen endast i ett enstaka fall 
gjort bruk av sin å förordningen grundade förmenta befogenhet.1) Ur principiell syn

punkt kunna vägande anmärkningar göras mot ett systern, som förutsätter konkurrens 
av två olika lagstiftningsformer på samma lagstiftningsgebit, även om man vidhåller 

grundsatsen om landskapslagstiftningens prioritet framför regeringens administra
tiva förordningar. Utfärdandet av dylika förordningar synes vara utan nämnvärd 

betydelse, då ju landstinget, som sammanträder två gånger årligen och även däremel

lan kan sammankallas, vid första påföljande session är i tillfälle att antaga en land
skapslag, varigenom förordningen upphäves. Däremot kan det i vissa fall vara av 
vikt, att förordning utfärdas i ärende, som endast berör landskapet, men i vilket lag

stiftningen ankommer å riket. Kommitten har i enlighet härmed omformulerat denna 
paragraf i den riktning, att regeringens befogenhet att utfärda förordningar rörande 

Åland avser endast· sådana områden, som hänförts till rikets lagstiftningsbehörighet. 

11 (10, 12) §. 

Enligt självstyrelselagen är kompetensfördelningen sålunda bestämd, att de om 

råden, som hänförts till rikets uteslutande lagstiftningsbehörighet i lagen uppräknas; 
alla uppgifter, som icke förbehållits rikets organ, tillhöra landskapet Åland. Detta 

systern för lagens uppställning, som föranletts av praktiska skäl, har vållat mycken 
osäkerhet i tillämpningen och lämnat alltför stort spelrum åt olika tolkningsmetoder. 

Tvivelsmål i fråga om lagstiftningskompetensen komma i flere fall att yppa sig, därest 
icke resp . rättsområden tydligt angivas såsom tillhörande landskapet. Vissa undan

tag och förbehåll till rikets förmån, som framgå ur 9 §, måste även förfullständigas med 

bestämmelser rörande landskapets andel i lagstiftningsbefogenheten . Med avseende 
härå har kommitten , för erhållande av möjligast klara behörighetsgränser mellan riket 
och landskapet och för att såvitt rnöj ligt eliminera det här framträdande osäkerhets

rnomentet, ansett sig böra i 11 § avgränsa landskapets behörighetsområde i förhål
lande till riket genom uppräkning av de viktigaste rättsgebit, som hänförts till land

skapets kompetens. Enär uppräkningen givetvis icke kan bliva uttömmande och nya 
rättsområden efterhand tillkomma måste exemplifieringen kompletteras med ett all

mänt stadgande angående »övriga angelägenheter, vilka icke såsom rikslagstiftning 

blivit riket förbehållna». 
Kommitten är övertygad däron1, att gränserna mellan rikets och landskapets 

kompetens genom förslagets 9 § jämförd med 11 § blivit uppdragna med vida större 

tydlighet än i den nuvarande lydelsen samt att, om förslaget vinner beaktande, några 
svårlösta tolkningsfrågor knappast skola föreligga, eller åtminstone att tolkningssvå-

1) A. D. IV sid . 168ff. 



56 

righeterna skulle i avsevärd mån underlättas. 1 den reviderade avfattningen skulle 
dessa paragrafer utan tvivel bereda ett klarare direktiv för kompetensprövningen än 
den nuvarande, i dessa delar bristfälliga lagstiftningen erbjuder. 

Av de under punkterna 1-19 omförmälda, landskapet förbehållna rättsområdena 
har flertalet redan av kommitten behandlats i samband med 9 §. De undantag och 
begränsningar, som i de olika punkterna angivas, motsvara resp. stadganden i 9 §. 
Det kan emellertid inträffa att till ett rättssystem är att hänföra enstaka stadganden 
av rikslagstiftningsnatur (ex. bestämmelser från rättegångs-, utsöknings- eller skiftes
väsendet). Även om lagkomplexet enligt 11 §i princip förbehållits landskapets kom
petens förbliva dessa stadganden rikslagstiftning och kunna inarbetas endast enligt 
regeln för lagar »av blandad natur». (Jfr 12 § slutmomentet). - En undantagsställ
ning intaga de rättsområden, som nämnas under punkterna 4, 6, 8 och 9, såvitt angår 
stadganden av privaträttslig natur (se ovan sid. 34). 

Det övergångsstadgande, som ingår i första momentet av nuvarande 10 § kan icke 
såsom sådant bibehållas utan har i delvis förändrad avfattning överförts till slutstad
gandena i kommittens lagförslag. 

Förbehållet i 10 § 2 mom. »med det undantag, som i 27 § omförmäles» kan ute
lämnas, utan att detta innefattar någon saklig avvikelse från den nu gällande ordnin
gen. Undantaget avser nämligen den i 27 § förutsatta lagen angående landskapets 
inbyggares skyldighet att tjänstgöra vid lots- och fyrinrättningen. Denna lag är av 
rikslagstiftningsnatur, men jämlikt 5 § lagen om självstyrelselagens bringande i verk
ställighet skall landstinget beredas tillfälle att avgiva utlåtande över en eventuell re
geringsproposition i ämnet. Någon lagstiftningsåtgärd i sådant syfte har ännu icke 
kommit till stånd. 

Uti andra momentet av 11 § behandlas de båda formerna för utövningen av land
skapets lagstiftningsrätt: landskapslagar, innefattande självständiga lagstiftnings
akter och landskapslagar, innefattande recipierad allmän lagstiftning. En tredj e 
grupp bilda landstingsbesluten i beskattningsfrågor; dessa sistnämnda skulle icke be
nämnas landskapslagar. 

12 §. 

Enligt ålandskommittens förslag (sid. 18 och 25) skulle den lokala lagstiftnings
makten anförtros åt landstinget och presidenten gemensamt sålunda, att varje av lands
tinget antagen lag skulle för att träda i kraft erfordra presidentens stadfästelse. Uti 
regeringspropositionen till 1919 års riksdag hade presidentens stadfästelserätt, förbun
den med absolut vetorätt, bibehållits, men i riksdagen erhöll 12 §sin nuvarande lydelse, 
som tillerkänner presidenten absolut veto utan sanktionsrätt och i allt övrigt gör Iand
skapslagstiftningen beroende endast av landskapets eget lagstiftningsorgans beslut. 
Presidentens inflytande å landskapslagstiftningen är betingat, dels av den självklara 
uppgiften att övervaka, att landstingets kompetens icke överskrides, dels av omsorgen 

f 
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att rikets »a llmänna intresse» icke åsidosättes. Grundsaten att de åländska lagarna 
verkligen i statsrättslig mening äro utslag av den åländska befolkningens, närmare 
angivet dess lagstiftande organs vilja, icke några under positiv medverkan av den 
högsta regeringsmakten i republiken tillkomna partikulära rikslagar, är sålunda genom
förd i autonomilagen (Erich). 

1 mom. av föreliggande paragraf har överförts till 11 § och i 2 mom. har en re
daktionell ändring vidtagits. 

Uti 3 mom. stadgas, att republikens president i vissa fall skall vid utövningen av 
sin vetorätt beträffande landstingets lagstiftning infordra högsta domstolens utlåtand e. 
Enligt numera vedertagen rättsuppfattning1) anses högsta domstolens uppgift i dessa 
fall innefatta endast en konsultativ prövning, men att domstolen icke på ett för presi
denten bindande sätt avgör kompetensfrågan. Under den tid Ålands autonomi varit 
i funktion har högsta domstolens utlåtande - frånsett ett enstaka undantagsfall2) -

i praxis städse varit normgivande för presidentens resolution. 
Enligt tidigare vedertagen praxis hade vederbörande ministerium vid föredrag

ning av resp. landstingsbeslut aktat nödigt inbegära förhandsyttrande av ålandsdele
gationen innan ärendet föredrogs för republikens president i statsrådet. Under se
nare år har ålandsdelegationen endast i jämförelsevis få undantagsfall anlitats såsom 
expertkollegium, utan har högsta domstolens utlåtande, där sådant ansetts påkallat, 
direkte inhämtats. Kommitten anser sig böra med beklagande konstatera, att ålands
delegationen, som uteslutande sysslar med landskapets angelägenheter och som under 
årens lopp förvärvat sig en rik erfarenhet på detta område, sålunda av vissa ministe
rier systematiskt blivit skjuten å sido samt att regeringsmyndigheterna icke i den om
fattning som vederbort begagnat sig av delegationens sakkunskap. Enligt vad för 
kommitten uppgivits hava domstolens medlemmar, vilka även eljest hava en stor ar
betsbörda och äro nödsakade att handlägga de ömtåliga åländska Iagstiftningsfrå
gorna i brådskande ordning, varit synnerligen tillfredsställda med delegationens för
handsgranskning, vilken varit ägnad att underlätta ärendets handläggning. 

Inom kommitten har den åsikt uttalats , att ålandsdelegationen på grund av sin 
paritetiska sammansättning och sin grundliga kännedom om självstyrelselagen och 
dess säregna system innehade de största förutsättningarna för att kunna tillhandagå 
republikens president med fackutlåtanden, och att den uppgift, som enligt 12 § 3 mom. 
arikommer å högsta domstolen fördenskull lämpligen borde överlämnas åt delegatio
nen. Kommitten har likväl vid övervägandet av denna viktiga fråga kommit till det 
resultat, att en sådan genomgripande förändring av det nuvarande förfarandet icke 
kan anses välbetänkt. Om ålandsdelegationen insättes i högsta domstolens ställe 
skulle delegationens hittillsvarande ställning förändras och ev. det krav böra upp-

1 ) Erich I I sid. 389, 390. 
2

) A. D. VI sid. 114. 
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ställas att ledamöterna måste vara lagfa rna. Även om högsta domstolens skyldighet 
att tillhandagå republikens president med utlåtanden i dessa lagstiftningsfrågor ich 

skulle i självstyrelselagen uttryckligen påbjudas, stode det givetvis presidenten öppet 
att, när han finner sådant nödigt, anlita högsta domstolen som rådgivande organ. Med 

avseende härå har kommitten ansett landets högsta judiciella myndighet fortfarand t 
böra beredas tillfäll e att uttala sin åsikt i de juridiska spörsmål, som beröra landska· 

pets lagstiftningsgebit. Då det emellertid är nödvändigt att dessa ärenden bliva med 

största möjliga tillbudsstående sakkunskap förberedda, har kommitten velat lägga 
särskild vikt uppå, att även ålandsdelegationen finge utlåta sig innan en kompetens

fråga avgöres, vilket vore ägnat att från landskapets sida stärka förtroendet till 
att det träffade avgörandet motsvarar vad som kan anses rättvist och skä-

1 igt. Kommitten har i enlighet härmed infört ett tillägg till föreliggande moment 

av 12 §. 
Förbehållet att republikens president äger rätt att låta landskapslag förfalla, där 

han anser lagen vara »stridande mot republikens allmänna intressem intogs i själv
styrelselagen i samband med den änd ring i systemet för landskapslagarnas utfärdande, 

som vid riksdagen genomfördes vid sanktionsrättens utmönstrande. Stora utskottet 

hade i första läsningen ansett, att presidentens vetorätt finge begagnas endast i det fall, 
att la ndstinget överskridit sin lagstiftningsbefogenhet. Vid andra läsningen ändrade 

utskottet sitt förslag i enlighet med grundlagsutskottets betänkande, som innefattade 
rätt för presidenten att inlägga sitt veto jämväl i det fall , att en av landstinget antagen 

landskapslag ansågs strida mot republikens allmänna intresse. Under riksdagsdebat
ten riktade särskilda talare (Schauman, Voionmaa, Ryömä, Estlander, von Wendt) 

anmärkningar mot detta sistnämnda förbehåll, som ansågs ägnat att obehörigen kring
skära autonom in och t.o.m. göra självstyrelsen illusorisk. Det framhölls i sådant av

seende att prövningen av fr ågan, huruvida landst inget i ett givet fall överskridit sin 

befogenhet, vore en juridisk fråga, som komme att bedömas med stöd av högsta dom
stolens utlåtande, och att det måste förutsättas, att högsta domstolen icke komme att 

i sin lagtolkning alltför snävt draga gränserna för landskapets lagstiftningskompetens. 
Spörsmålet om »rikets allmänna intresse» vore däremot en politi sk fråga, som det an

kom på regeringen att avgöra ur politisk synpunkt. Genom detta stadgande skulle 
hela självstyrelsen bringas i gungning och ett permanent konfliktämne skapas. R iks

dagen beslöt emellertid med 99 röster mot 86 att godkänna stora utskottets förslag i 
denna punkt. 

Den befogenhet, som genom berörda stadgande tillerkänts presidenten, är enligt 

kommittens åsikt till sina grunder svävande och beroende på prövning i anslutning 
till för tillfället rådande politiska stämningar. I huvudsak äro ju rikets intressen re

dan beaktade genom den i självstyrelselagen genomförda kompetensfördelningen och 

kompetensprövningen. Veterligen har vetorätten på denna grund icke i praxis behövt 
utnyttjas, utom i ett enda fall, då en landskapslag av en obetydlig anledning hindrades 
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träda i kraft.1) Det synes överensstämma med lagens rätta förstånd, att en viss var
sam het bör iakttagas vid vetorättens utövning på nu angivna grund och att befogen

heten icke utövas på sådant sätt, att autonomins grundprinciper, vilka presidenten 
jämlikt 24 § R. F. jämväl äger upprätthålla, obehörigen läderas. Ifrågavarande uttryck 

med dess obestämda och tänjbara innebörd bör enligt kommittens mening modifieras 
och avgränsas samt härmed förknippade osäkerhetsmoment ur självstyrelselagen av
lägsnas. 

Kommitten har i nu omförmält syfte stannat vid en sådan avfattning av detta 
stadgande, att vetorätten i denna form kunde komma till användning i de fall, att 

landstinget vidtagit lagstiftningsåtgärder , som uppenbarligen inkräkta på rikets inre 

eller yttre säkerhet eller på dess allmänna handels- eller tullpolitiska intressen eller 
verka skadligt på Finlands statsfinansiella stä llning. Genom en sådan avgränsning av 

ifrågavara nde förbehåll skulle enligt kommittens uppfattning stadgandets innebörd 
och syftemål klarläggas och möjligheterna till en alltför extensiv tolkning till landska

pets nackdel elimineras, utan att likväl riket s berättigade intresse skulle i något av
seende ås idosättas. 

En medlem av kommitten har ansett stadgandet angående 1>rikets allmänna in
tresse» böra ur lagen h.o.h . uteslutas samt att landstingsbeslut om antagande av land
skapslag borde insändas genom landshövd ingens, ej genom länssty relsens försorg. 
(se reservation I I sid. 87, 88). 

En annan medlem har föres lagit, att till paragrafen skul le fogas ett tillägg av inne
hå ll , att presidenten ägde rätt att inlägga veto även då landskaps lag icke tillkommit i 
föreskr iven ordning (se reservation I sid. 83) . 

Till 12 § har i enl ighet med statskommittens förslag fogats ett nytt moment, an- · 

gäende s.k. lagar av blandad natur. Statskommittens motivering till detta moment 
är av följande lydelse: 

»Det förekommer ofta nog att lagar och förord ningar upptaga rättsnormer, vi lka 

med avseende å sin art äro att hänföra dels till rikets, dels till landskapets behörighets
område, samt att bestämmelser, hörande till båda kategorierna äro så sammanflätade, 

att en uppdelning utan omarbetning ej kan genomföras. I praxis hava dylika lagar av 

blandad natur behandlats så lunda, att landstinget med eller utan ändringar i de delar, 
som hänföras till landskapets befogenhet, accepterat vederbörande författning så

som ett enhetligt, systematiskt uppställt lagkomplex. Sålunda har inkodifiering i lo
kal lag av stadganden, hörand e till rikslagstiftningen, icke i och för sig ansetts utgöra _ 

hinder för landskapslagens ikraftt rädande, då i landskapslagen upptagits enstaka stad
ganden i ämnen, som rätteligen hört rikslagstiftningen till , men som utgöra integre
rande delar av den lokala lagen och ansetts böra däri upptagas för att komma i sitt 

rätta sammanhang. Ett dylikt förfaringssätt har dessutom ansetts betingat av prak-

1) A. D. VI sid. 114. 
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tiska skäl , enär eljest tvivel kunde uppkomma därom, huruvida resp. rikslagsbestäm
melser överhuvud skola, lösryckta ur sitt sammanhang, kunna förverkligas på Åland 
vid lokallagens tillämpning i praxi s. För domare resp. åklagare och andra sakägare 
skulle det medföra en betänklig osäkerhet och svårighet, därest de kompletterande riks
lagsbestämmelserna måste uppsökas på annat håll. » 

Ovan angivna principiella ståndpunkt beträffande betingelserna för blandade la
gars ikraftträdande hava i ett stort antal fall godkänts såväl i utl åt anden, avgivna av 
ålandsdelegationen och högsta domstolen, som ock av republikens president uti hans 
resolutioner i anledning av underställda landskapslagar. Förutsättning för ikraftträ
dandet har alltid varit, att någon förändring av gränslinjen mellan rikslagstiftningens 
och den lokala lagstiftningens giltighetsområden icke äger rum genom ikraftträdandet.1) 

De från rikslagstiftningen hämtade stadgandena böra i sak fullt överensstämma 
med vederbörande rikslag; sker avvikelse måste landskapet anses hava i denna del vid
tagit en självständig lagstiftningsåtgärd och därigenom gjort intrång i rikets lagstift 
ningsrätt. 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. 

Kommitten anser i likhet med statskommitten den principiella ståndpunkt, som 
i lagtillämpningen tagit sig uttryck, böra lagfästas genom uttrycklig föreskrift i själv
styrelselagen. 

13 §. 

Uttrycket »antaga petitionsförslag och motiom har utbytts mot »väcka initiativ». 
Syftemålet med landskapets berörda initiativrätt synes vara att bereda landst in

get möjlighet att med stöd av den lokala sakkännedom, varöver landskapsmyndighe
terna förfoga, påverka rikets lagstiftning i och för åvägabringande av särlagstiftning 
rörande Åland i något ämne, som enligt självstyrelselagen är förbehållet rikets exklu
siva lagstiftningsmakt. Landskapets initiativ bör gå ut på åstadkommande av en 
enbart för landskapet gällande lagstiftning. Härmed är icke sagt, att initiativet nöd
vändigtvis behöver utmynna i en fri stående lagstiftningsakt; de specialföreskrifter 
rörande Åland, varom fråga är, kunna likaväl inarbetas i det i ämnet tilläventyrs gä l
lande allmänna lagkomplexet. 

Landskapets nu berörda initiativrätt skulle enligt kommitteförslaget icke vara 
begränsad till lagmotioner; även framställningar av typen hemställnings- resp. fina ns
motioner bleve tillåtna. 

1 ) E ric/z I I sid. 385, 386. A. D. l l sid. 72, 73 (där till en början en strängare ståndpunkt av 
H. D. intages i principfrågan); lll sid. 103, 109, 110, 152, 156; IV sid. 92, 93, 94, 121 , 122, 
138, 143, 153, 166, 169; V sid. 124, 125, 134, 136. 

(i sak oförändrade). 

14 §. 

15 §. 

16 §. 

17 §. 
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Landskapets förva ltningsbefogenhet är enligt 17 § självstyrelselagen avgränsad 
enligt samma system, som i 9 § följts vid uppdelningen av lagstiftningskompetensen. 
Behörighetsgränserna i dessa två paragrafer täcka i huvudsak varandra; regeln är så
lunda den, att angelägenheter, som enligt 9 § äro förbehållna rikets exklusiva lagstift
ni ngsmakt, jämväl i fråga om den därav föranledda förvaltningsverksamheten an
komma å statsmaktens organ. I stort sett har kommitten ansett sig kunna följa denna 
beprövade linjedelning mellan stats- och landskapsförvaltning. Ett strängt vidhål
lande av denna grund för . kompetensfördelningen är dock enligt kommittens förme
nande icke någon tvingande nödvändighet ; avvikelse från regeln bör tagas i övervä
gande, där lämplighetsskäl tala för en förvaltningsförskjutning. 

Att de i 17 §av gällande lag under punkterna 1- 5 nämnda förvaltningsområdena, 
utrikesledningen, j ustitieförvaltningen, förvaltningen av militära angelägenheter, 
fö rvaltningen i fr åga om statens säkerhet samt statens finansförvaltning förbehållits 
riket är en självfallen konsekvens av Ålands statsrättsliga ställning. Däremot hava 
punkterna 6-8 av kommitten delvis omarbetats och uppdelats i fem nya avsnitt. 

Tillsynsbefogenheten över undervisningsväsendet. (p. 6). 

Enligt kommittens förslag skulle skolstyrelsens och sjöfartsstyrelsens obligatoriska 
inspektionsåligganden inskränkas till den förvaltningsverksamhet på undervisnings
väsendets område, som förbehållits riket. Å landskapsstyrelsen ankomme att tillse, 
det i landskapets lärdomsskola och sjöfartsläroverk ordning, god anda och goda seder 
äro rådande, att lärares och elevers uppförande är klanderfritt , samt att lärare och ele
ver fullgöra sina skyldigheter, så att eleverna bibringas den uppfostran och det kun
skapsmått, som äro nödiga för fullföljandet av det med resp. skolas verksamhet av
sedda ändamålet. Självfallet skulle rikets centrala fackmyndigheter på anhållan läm
na handräckning åt landskapsstyrelsen (jfr 17 § slutmomentet), då fråga är om biträde 
åt styrelsen vid skolornas uppsikt och vård. Ledningen av och tillsynen över folkskol- . 
väsendet på Åland ankommen jämväl å landskapsstyrelsen med biträde av landskapets 
fo lkskol inspektor. 

Förvaltningsverksarnheten och tillsynsbefogenheten på hälso- och sjukvårdens 
område. (p . 7.). 

Enligt 7 punkten skulle resp. statsorgans förvaltningsverksamhet och tillsynsbe
fogenhet inom denna ressort begränsas till de områden, som enligt 9 § hänförts till ri
kets lagstiftningsbehörighet, detta för såvitt sagda förvaltning icke lagligen ankommer 
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å kommunerna. Till denna punkt har fogats fem tilläggsmoment med syftemål att 
reglera en ordnad samverkan mellan medicinalstyrelsen och landskapsstyrelsen i fråga 
om fastställande av reglementen och instruktioner för sjukvårds- och förlossnings
anstalter, som upprätthållas av landskapet eller kommuner, samt vid regleringen av 
resp. tjänsteläkares tjänstgöringsområden och tillsättandet av vissa läkarbefattningar 
ävensom beträffande tillsynen över privata sjukvårds- och förlossningsanstalter. 

I fråga om handhavande av köttkontrollen, beträffande vilken lagstiftningsbefo
genheten jämlikt 9 § 2 mom. 15 punkten underlagts riket, föreslår kommitten en lokal 
förvaltningsförskjutning till landskapets förmån i överensstämmelse med den reglering, 
som f.n. gäller enligt överenskommelseförordningen av den 5 december 1924. 

Förvaltningsverksamheten på kommunikationsväsendets område . (p. 8). 
Enligt 9 § 2 mom. 17 punkten i kommittens förslag jämförd med 11 § 1 mom. 17 p., 

skulle lagstiftningen angående inrättandet, förbättrandet och öppenhållandet av farled 
i förvaltningsrättslig mening hänföras till rikets kompetens. Här avses dels allmänna 
farleder och dels sådana farleder av annat slag, som underlyda den offentliga sjörättens 
bestämmelser och äro ställda under sjöfartsstyrelsens kontroll. I dessa avseenden skulle 
jämväl förvaltningsverksamheten ankomma å resp. statsmyndigheter. Är åter fråga 
om inrättande, utvidgande eller fördjupande av mindre, rent lokala och för fiske- , tu
rist- och andra därmed jämförliga farkoster avsedda farleder, skulle enligt åberopade 
11 § 1 mom. 17 punkten trafiken normeras genom landskapslagstiftning och i anslut
ning härtill enligt 17 § 8 punkten även förvaltningsverksamheten ankomma å landska
pet. Härigenom skulle ett osäkerhetsmoment i autonomilagen, som vid kompetens
prövningen vållat avsevärda svårigheter, bliva avlägsnat. 

Lufttrafiken är enligt gällande lag och kommittfos förslag förbehållen rikets ex
klusiva lagstiftningsmakt. Förvaltningen av denna trafik skulle likaledes tillkomma 
riket med den avvikelse, att förvaltningen av luftfarten inom landskapet i sjukvårdens 
och turismens tjänst skulle höra landskapet till. Denna ståndpunkt har även vid tre" 
årsavräkningarna i princip vunnit ålandsdelegationens godkännande. 

Det bör anses självklart, att landskapets förvaltningsbefogenhet skulle hänföra 
sig även till sådant ambulansflyg, som avser patienters överförande till sjukhus å fast
landet. 

Enligt gällande lag hänföres till rikets behörighetsområde förvaltningen av sam
trafiken mellan Åland och fastlandet. Denna befogenhet innebär icke något berätti
gande för staten att under sin omedelbara förvaltning taga privata kommunikationer 
utan endast att med avseende å sådan trafik utöva i statsförvaltningen liggande funk
tioner. Enär emellertid berörda samtrafik är av stor betydelse för landskapet och sak
kunskapen på detta område hos landskapets myndigheter synes böra tillgodoses vid 
ordnandet av hithörande trafikfrågor, föreslår kommitten, att nu ifrågavarande sam
trafik skulle förvaltas av staten i samråd med vederbörande landskapsmyndighet.. 

Expropriation. (p. 9). 
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Kommittens förslag förutsätter (11 § 1 mom. p. 1) att rätt till expropriation för 
statsverkets behov skulle med avseende å lagstiftning och förvaltning tillkomma riket. 
Kömmitten har ansett sig böra föreslå, att staten, innan den skrider till expropriation 
på Åland, skulle i sakens intresse samråda med landskapsmyndigheterna och anlita 
dessas lokalkännedom. (se reservationerna I och I I sid. 79 och 90). 

jämlikt en den 23 november 1923 utfärdad förordning äro de till rikets central
förvaltning hörande fackmyndigheterna skyldiga att vid behov biträda landskapsnämn
den med expertis.1) Kommitten har ansett det vara sakenligt, att denna landskapet 
tillförsäkrade förrn.ån skulle lagfästas genom uttryckligt stadgande i självstyrelselagen. 

18 §. 

Bestämmelserna i denna paragraf öppna möjlighet till sådan överenskommelse 
mellan landskapet och statens allmänna förvaltning, att något visst förvaltningsområde 
helt eller delvis även framgent förbleve under statens myndigheter, resp. att den all
männa förvaltningen tillhörande uppgifter hänfördes till landskapsförvaltningen. Här
igenom anvisar lagen en utväg att genom s.k. överenskommelseförordning behärska de 
svårigheter, som avgörandet av den ömsesidiga kompetensen kan medföra, samt be
reder rum för beaktande av Iämplighetssynpunkter. Initiativ till överenskommelse
förordning kan tagas såväl av statsmakten som av landskapsstyrelsen. 

En överenskommelseförordning äger giltighet antingen »för viss tid eller tillsvidare». 
I de flesta fall har den senare formen hittills kommit till användning. Då förordningen 
gäller tillsvidare, står det såväl regeringen som landskapsstyrelsen fritt att, när veder
börande sådant önska, uppsäga överenskommelsen och sålunda föranleda upphävan
det av förordningen. 

En uppsägning från landskapets sida medför skyldighet för regeringen att skrida 
till överenskommelseförordningens upphävande; lämplighetssynpunkter få i detta av
seende ej inverka. Upphävandet bör äga rum i enahanda ordning som vid överens
kommelseförordningens ti llkomst. Upphävandet sker genom en i den allmänna för
fattningssamlingen promulgerad förordning. Efter förordningens upphävande inträ
der det rättsläge, som kan härledas direkte ur självstyrelselagens grundsatser. Då 
såväl regeringen som landskapet är i behov av visst rådrum för ordnande av de änd
rade förhållandena, måste självfallet vid terminens bestämmande nödig hänsyn tagas 
till denna omständighet. Det synes emellertid vara självfallet att något oskäligt dröjs
mål med upphävandet icke får äga rum; eljest kunde landskapet bibringas den uppfatt
ning, att bifall till en överenskommelseförordning vore förenat med risken, att förord
ningen trots uppsägning icke komme att uppsägas eller att underlåtenhet i detta av
seende åsyftade att utöva påtryckning på landskapsstyrelsen. Av denna orsak har 

1 ) A. D. I sid . 77 ff . 
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rs §ansetts böra förtydligas med utsättande av viss tid, förslagsvis ett år, inom vilken 
överenskommelseförordning efter uppsägning bör upphävas. 

En överenskommelseförordning utgör icke något hinder för statsmakten eller 
landstinget att, var på sitt lagstiftningsgebit, st ifta lag, även om överenskommelse
förordningen därigenom ändras. Visserligen har en sådan tolkning av 18 § självsty
relselagen gjorts gällande, att landstinget icke finge genom landskapslag ändra en över
enskommelseförordning, vilken inskränkning i landstingets lagstiftningsbefogenhet 
då borde motsvaras av enahanda inskränkning för rikets lagstiftande organ. En sådan 
inskränkning synes emellertid icke kunna förenas med självstyrelselagens system, en
ligt vilket landstinget är den lagstiftande myndigheten, varför dess rätt härutinnan 
icke får inskränkas genom åtgärd av landskapsstyrelsen. I enlighet härmed nämnes 
i 12 § av sagda lag, där samtliga hinder för en landskapslags trädande i kraft uppräk
nas intet om förhandenvaron av en överenskommelseförordning. En dylik inskränk
nin~ med avseende å rikets lagstiftande organ är icke heller förenlig med regeringsfor
men. Med hänsyn härtill har kommitten i 18 §infört ett stadgande därom, att överens
kommelseförordning icke utgör hinder för landstinget att antaga landskapslag, som 
innebär ändring av förordningen. För att likväl förebygga konkurrens mellan land
skapslag och överenskommelseförordning har en bestämmelse intagits därom, att land
skapslagen ej må träda i kraft innan överenskommelseförordningen ändrats eller upp-

hävts. 
En medlem har icke velat biträda förslaget till 18 §, såvitt angår nyssberörda till-

läggsmoment (se reservat ion I sid. 85). 

(i sak oförändrade). 

19 §. 

20 §. 

21 §. 

Mantalspenningarna och den i näringslagen påbjudna lanthandelsavgiften äro 
irnmera upphävda såväl i riket som på Åland. · 

Från landskapets sida har motionerats om sådan ändring av självstyrelselagen, 
att landskapets tilläggsskatt, som förnärvarande skall utgå enligt samma grunder som 
den allmänna inkomstskatten, finge upptagas enligt grunder, som landskapet självt 
ägde bestämma. Vid behandlingen av denna motion avböjde riksdagen en utvidgning 
av landskapets bestämmanderätt i nu berört avseende.1

) 

uti motiveringen till förberörda motion framhåller landstinget bl. a. följande: 

i) Ålands landstings motion N:o 1 vid 1938 års riksdag. Grundlagsutskottets betänkande 

N:o 6 av 13.4. 1938. 

I 
I 

I 

: 

i 

65 

»Att landskapets rätt att för sina behov påbjuda skatt skall följa statens allmänna 
inkomstbeskattning, är enligt landstingets åsikt icke principiellt riktigt. Landskapets 
beskattningsrätt är otvivelaktigt att betrakta såsom en landskapets inre angelägenhet, 
och därför bör landstinget även självt kunna bestämma grunden för debiteringen av 
skatten samt sättet och ordningen för dess uppbärande. Riktigheten av denna lands
tingets uppfattning framstår utan vidare, då man betänker, att inkomstskatten till 
staten utgår på grund av en i vanlig lagstiftningsordning antagen lag, som utan lands
tingets tillstånd eller hörande kan ändras eller, ifall statens finanser skulle tillåta detta, 
till och med helt och hållet upphävas. Erfarenheten har också visat, att rikslagstift
ningen påverkat landskapets möjlighet att utnyttja skatteobjekten, ty genom lagen 
den 14 december 1935, som i särski lda avseenden ändrade lagen om inkomst- och för
mögenhetsskatt av den 5 december 1924, bland annat däri att gränsen för skattefrihet 
avsevärt höjdes, har ett stort antal skattskyldiga, vilka förut erlagt landskapsskatt, be
friats från skyldigheten att betala inkomstskatt till staten och därigenom även land
skapsskatt. 

Den höjning av gränsen för skattefrihet, som infördes genom lagen den 14 decem
ber 1935, saknar helt visst icke sitt berättigande i samhällen med en till penninghus
hållning hänvisad arbetarebefolkning, men beträffande landskapet Åland, där inga 
större industriföretag finnas och där större delen av de skattebetalare, som nu blivit 
befriade från erläggandet av landskapsskatt, i stor utsträckning hava naturahushåll
ning att tillgå, är lagändringen icke av samma betydelse. För den håndelse landstin
get, som representerar den största kännedomen om landskapets särförhållanden, där
för självt kunde bestämma beskattningsgrunden och besluta, att landskapsskatten 
skall påföras enligt någon annan för landskapets förhållanden rättvisare grund, exem
pelvis kommunalskatten, bleve landskapsskatten säkerligen rättvisare fördelad mellan 
skattebetalarena inbördes. Men framför allt komme det rent principiellt oriktiga uti 
att landskapets beskattningsrätt skall vara beroende av statens beskattning, och detta 
till och med i så hög grad att beskattningsrätten kan bliva rent illusorisk, därigenom att 
bortfalla. 

Detta innebär icke någon strävan att ojämnt eller orättvist beskatta innebygga
rena i landskapet utan tvärtom en åstundan att uppnå en inom landskapet allmänt 
erkänd rättvisa. Den regulator, som 22 §i självstyrelselagen innebär, nämligen lands
hövdingens rätt att förbjuda verkställigheten av skattebeslut, som har till följd att 
beskattningen uppenbarligen förfördelar enskilda skattdragande eller olika samhälls
klasser, finnes ju förövrigt fortfarande kvar i självstyrelselagen.» 

Grundlagsutskottet, vars betänkande blev underlag för riksdagens avböj ande be
slut, framlade en utredning rörande inkomstbeskattningen på Åland åren 1934 och 
1937, utvisande att antalet personer, som erlagt inkomstskatt från det förra till det 
senare året minskats med ungefär en tredjedel, men att beloppet av den beskattade in
komsten förblivit någorlunda oförändrat, varemot intäkten avsevärt ökats. Utskot-

I I 

I ~ 

I 

I 

I 

I 
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tet påpekar , att kommunalbeskattningen på Åland överhuvud är lindrigare än annor

städes i riket. Den jämförelsevis obetydliga tilläggsskatt, varom nu är fråga, kunde 
förty enligt utskottets åsikt, även om densamma uppbäres enligt nuvarande grunder, 
icke gestalta sig oskälig för det minskade antalet skattebetalare. Vid sådant förhål
lande förelåge icke skäl att tillförsäkra landstinget utvidgad bestämmanderätt angående 
skattegrunden, enär härigenom jämväl sådana mindre bemedlade folkelement , som f.n. 
ära befriade från erläggande av inkomstskatt till staten och alltså även från landskap
lig tilläggsskatt, ånyo bleve skyldiga erlägga en tilläggsskatt, för vars påförande några 
bestämmelser angående grunderna icke skulle utfärdas i allmän lag. Grundlagsutskot
tet kunde icke heller förena sig om uppfattningen att landskapsskattens beroende av 
statsbeskattningen skulle innefatta någon principiell orättvisa för landskapet. Det 
vore fastmer förenligt med riktiga och erkända principer, att beskattningen så jämt 
som möjligt betungade befolkningen i olika delar av riket och sålunda i hela statsområ-

det utginge enligt enahanda grunder. 
Denna skattefråga förtjänar enligt kommittens åsikt att närmare beredas och un-

dersökas bl. a. ur statistisk synpunkt. Såsom i motionen påvisats, hava de ändringar, 
som efter år 1935 vidtagits i rikets allmänna inkomstbeskattning, lett till mycket djupt 
ingripande förändringar i landskapets möjligheter att genom tilläggsbeskattning upp
bära behövliga skattemedel. Underlaget för skattens upptagande har i själva verket 
undergått en avsevärd förskjutning. Särskilt har systemet visat sig behäftat med 
vissa olägenheter, såvitt angår den ojämna fördelningen av skattebördan mellan Marie-

hamn och landsbygden. 
Enligt tillgängliga statistiska uppgifter hava under de senaste tre åren i Mar ie-

hamn, resp. i den åländska landsbygden påförts inkomst- och förmögenhetsskatt till 

följande belopp: 

Mariehamn . . .... . .. . ...... . . 
Landsbygden .... ... . ... .... . 

1938 

mk 4,210,306: 90 

" 946,649: 50 

1939 

10,710,585: 30 
1,458,085: 30 

1940 

10,383,151: -
1,954,012: 30 

Härav framgår, att stadens skattdragande invånare ära belastade med i genom

snitt 5/6 av den totala skattebördan. Det ligger i öppen dag, att en orättvis förskjut
ning till stadens nackdel bleve följden, därest tilläggsskatt enligt nu tillämpade grun
der skulle påläggas för ett anslagsbehov, som enbart tillgodoser landsbygdens intressen 

och som vid bidragsregleringen ansetts böra stanna landskapet till last. 
Kommitten vi ll för sin del hålla före, att nu ifrågavarande beskattningssystem 

icke väl sammangår med Ålands ekonomiska och skattepolitiska förhållanden och att 
landskapet i kraft av sin autonomi borde äga större frihet att fastställa grunderna för 
sin självbeskattning. Detta gäller såväl tilläggsskatten som den i 21 § jämväl förut
sedda tillfälliga extra beskattningen. Då dessa skatter alltid komma att i jämförelse 
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med statens inkomstbeskattning vara obetydliga1) och då landskapets representation, 
sammansatt enligt samma grundsatser som folkrepresentationen i riket, lämnar garan
tier för en i huvudsak motsvarande utjämning av skattebördan, finner kornmitten 
några betänkligheter icke möta en förändring av 21 § i nu angivna riktning. Detta så 
mycket mindre, som självstyrelselagens 22 § innehåller en för beskattningen inom land
skap et avsedd särskild kontroll, vilken utövas av landshövdingen och i sista hand av 

republikens president. 
Kommitten har i enlighet härmed omformulerat 21 § samt därjämte vidtagit en 

redaktionell rättelse av paragrafens andra moment. 
I samband med upphävandet av den del av grundskatten, som genom 4 §garanti

lagen tillförsäkrats Åland , har landskapet genom lag av den 10 december 1929 bevil
jats ett årligt bidrag av 150,000 mark att disponeras för kulturella och andra landska
pets allmänna väl befrämjande ändamål. Dessa medel inbegripas icke i den uti 26 § 
ålandslagen förutsatta utjämningsregleringen. Kornmitten har ansett skäligt, att 
denna landskapet tillförsäkrade förmån skulle lagfästas genom ett uttryckligt stad
gande i självstyrelselagen och har i sådant syfte fogat ett nytt sista moment till 21 §. 
Stadgandet är så avfattat, att själva anslagsbeloppet icke skulle fastställas genom 
s j älvstyrelsel agen . 

(jfr reservation I I sid. 91.). 

(oförändrade). 

22 §. 

23 §. 

24 §. 

25 §. 

För att stadgandet i andra meningen av denna paragraf ej må giva anledning till 
sådan missuppfattning, att landskapets utgifter i sista hand stanna landskapet till 
last, har till paragrafen fogats ett av statskommitten formulerat tillägg av innehåll, att 
landskapet för täckande av sina ordinarie utgifter har att påräkna bidrag ur statsmedel. 

I likhet med statskommitten har kommitten därjämte i paragrafen infört vissa 
grundläggande bestämmelser rörande landskapets budgeträtt samt årsstatens uppgö
rande ävensom därom, att särskild årsstat skall fastställas för de s.k. vederlagsmedlen 
och landskapets övriga enskilda inkomster och utgifter. 

1 ) T illäggsskatteuppbörd verkställdes 1930 med 11 % av den al lm. inkomst- och förmö
genhetsskatten. 

D:o d:o 1935 med 10 % av d:o d:o . 
D:o d:o 1938 med 10 % av d:o d:o. 

Tillsammans inbragte dessa skatteuppbörder mk 667,812: 95. 
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26-31 (26) § §. 

Självstyrelselagstiftningens skattefinansiella system.1) 

På sätt framgår av 25 § i självstyrelselagen är autonomilagstiftningens skatte
finansiella system så anlagt, att kostnaderna för den förvaltning, som förbliver hos 
statens myndigheter, bestridas ur statens medel , varemot övriga utgifter för landska
pets förvaltning och således även anslagsbehoven för de statliga förvaltningsuppgifter , 
som successivt övergått till lokalförvaltningen, bestridas av landskapet självt. A land
skapssjälvstyrelsen har sålunda jämväl överflyttats ansvaret för alla de allmännyttiga 
företag och kulturella strävanden, som tidigare subventionerats ur statsmedel. De 
från landskapet utgående indirekta och huvuddelen av de direkta skatter,2) som i 
riket uppbäras, tillfalla fortfarande statskassan, varemot landskapet för täckande 
av sina behov är i första hand hänvisat till närings- och nöjesskatter, vilka ställts ti ll 
landskapets disposition, vissa avgifter ävensom självbeskattning i form av tilläggs
skatt till den allmänna inkomstbeskattningen och tillfällig extra beskattning. Land
skapet tillkommer nyttjanderätt till vissa statens jordegendomar på Åland, varjämte 
landskapet har rätt till de tidigare omförmälda vederlagsmedlen. 

För utjämnande av eventuellt uppkommande olikformighet i beskattningen vid 
jämförelse med andra delar av landet stadgas i 26 § av ålandslagen, att bidrag ur 
statsmedel bör utgivas till landskapet , därest det framgår , att beskattningen i land
skapet för självförvaltningens ordinarie behov är i förhållande till de förmåner land
skapet åtnjuter proportionsvis högre än beskattningen i medeltal för motsvarande 
ändamål annorstädes i riket. Fastställandet av bidragets storlek i överensstämmelse 
med dessa normer ankommer enligt lagen å ett särskilt organ, den s.k. ålandsdelega
tionen , till vilken statsrådet utser tvenne och landstinget likaledes tvenne ledamöter. 
Ordförande i delegationen är landshövdingen. Delegationens beslut skola för att bliva 
gällande stadfästas av republikens president. 

Såsom av stadgandena i 25 och 26 §§ framgår, har lagstiftaren utgått från anta
gandet, att landskapet i huvudsak kunde komma till rätta med de för dess behov an
visade skatteinkomsterna och övriga ovannämnda inkomstkällor samt att , därest 
dessa intrader icke hunne till , bristen skulle täckas genom självbeskattning. Den 
härigenom eventuellt uppkomna överbelastningen i beskattningshänseende av land
skapet i jämförelse med andra delar av riket borde efter förloppet av tre budgetår 

1 ) Efterföljande redogörelse för självstyrelselagstiftningens skattefinansiella system är i 
huvudsak avfattad i överensstämmelse med statskommittens motivering i denn a del, dock i 
starkt förkortad form. 

2) Inkomst- och förmögenhetsskatten på Åland utgjorde för år 1939 mk 12,168,670: 60 
och för år 1940 mk 12,337,163: 30. 

Den på landskapet under denna tid fallande andelen av indirekta skatter torde kunna 
kalkyleras till minst mk 8,000,000: - per år. 

I 
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i sänder utjämnas genom bidrag ur statsmedel åt landskapet. Lagstiftaren utgick 
sålunda från den uppfattningen, att utvägen av självbeskattning endast i ringa mån 
behövde anlitas. Sedermera har det emellertid visat sig, att den utjämning, som i 
antytt avseende föreskrivits, icke kunnat hållas inom så snäva gränser som vid Jagens 
stiftande antagits , och att landskapets budget efter övertagandet av resp. förvalt
ningsressorter utvisar ett betydande årligt deficit, som måste täckas genom stats
bidrag, därest man vill undvika en oproportionerlig skattestegring för landskapets 
inbyggare.1) 

Hade landskapet varit nödsakat att under tiden mellan treårsregleringarna för
skottsvis genom självbeskattning eller anlitande av sin kredit anskaffa nödiga medel 
för handhavandet av sin förvaltning, skulle detta varit ägnat att i hög grad försvåra 
landskapsförvaltningens nydaning och de olika förvaltningsgrenarnas övertagande 
av landskapet samt måhända delvis lamslå landskapets förvaltningsorganisation. I 
syfte att undvika förhandsbeskattning i landskapet tillgodoses fördenskull landskapets 
behov av medel för självförvaltningens genomförande och vidmakthållande genom 
årligen återkommande förskottsbetalningar av statsmedel. Från och med år 1928 
utgår förhandsbetalningen till landskapet i form av direkta budgeterade förskotts
anslag. Dessa förskott gå i avräkning å det slutliga bidragsbeloppet, som bestämmes 
efter treårsperiodens slut.2) 

Den skattefinansiella utjämningen mellan riket och landskapet äger rum under 
tvenne former: den ordinarie bidragsregleringen samt extraordinarie bidragsregleringen. 
Den förra avser utjämning av landskapets ordinarie, budgeterade utgifter, den senare 
anvisande av statsbidrag för landskapets extraordinarie utgifter på därom av lands
tinget gjord särskild framställning. 

. 
1

) Vid ~en senast verkställda treårsavräkningen, omfattande trienniet 1938-1940, upp-
gmgo de av alandsdelegationen till kompensation godkända utgifterna för självförva ltningens 
ordinarie behov: 

för år 1938 till mk 12,241,567: 05 
" " J 939 " " 12, 734,488: 25 
" " 1940 " " 10,872, 154: 60 

Såsom avdrag vid utjämningen observerades vid bidragsregleringen inkomster 

för år 1938 till belopp av mk 

" " 1939 " 
" " 1940 " 

" " 
" ,, 

944,613: 15 
I ,053, 135: 85 
1,264,870: 55 

Sammanlagda beloppet av de utgiftsposter, som icke blevo till kompensat ion godkända 
utan stannade landskapet till last, uppgick för hela treårsperioden till mk 118,488: 50. 

2
) För täckande av bristen i landskapets budget har landskapsnämnden varje år anhållit 

om statslån på förmån liga villkor; sådana lån hava även erhållits för åren I 937- 1939 men 
icke för åren 1928-1936 och 1940. ' 

I 
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För att fylla de luckor och' brister lagstiftningen företer har ålandsdelegationen 
i stor utsträckning varit tvungen förlägga sitt arbete på obruten mark och utarbeta 
en speciell procedur för fullföljande av sina lagbestämda arbetsuppgifter. De meto
der, som sålunda utb ildats under årens lopp, hava vunnit statsmaktens sanktion och 
högsta domstolens godkännande. Uti ett avgivet utlåtande har högsta domstolen 
funnit de huvudregler , som tjänat till ledning för ålandsdelegationens kompensations
prövning, överensstämma med andan och meningen i de lagar, som reglera Ålands 
självstyrelse, samt med vad rättvisa och billighet i övrigt bjuda. 

Det av ålandsdelegationen tillämpade systemet för treårsavräkningen är i kort
het sagt följande: 

Emedan den faktiska skattebelastningen i landskapet befunnits icke vara an
vändbar såsom grund för beräkningen av det landskapet ur statens medel tillkomman
de bidraget, har ålandsdelegationen, utgående från att skattebördan i huvudsak lik
formigt drabbade invånarna på Åland och i övriga delar av riket samt att den ev. 
självbeskattningen sålunda borde utgöra exponenten för skattetryckets stegring, av 
praktiska skäl ansett sig böra uträkna statsbidraget efter skillnaden mellan landskapet 
tillfallna inkomster och dess utgifter, eller med andra ord efter den brist, som land
skapet skulle varit nödsakat att till täckande av sina ordinarie budgetbehov fylla . 
Denna brist har ansetts motsvara den ökning av skattebördan på Åland, vilken en
ligt 26 § i självstyrelselagen skall utjämnas genom statsbidrag. 

Landskapet har på grund av sitt självstyrelseprivilegium full frihet att bestäm
ma över sin budget och votera för landskapets behov erforderliga anslag. Men då 
självstyrelselagens system för utjäinningen förutsätter, att en betydande del av land
skapets budgeterade utgifter skola genom bidragsregleringen gottgöras landskapet 
ur statsmedel, kräves självfallet ur synpunkten av rikets intresse en noggrann efter
prövning av det sätt, på vi lket landskapet utnyttjat sin budgeträtt. Ålandsdelega
tionens efterhandskontroll verkställes sålunda, att delegationen i nu .antytt syfte un
derkastat resp . poster, såvitt de ansetts böra komma under omprövni ng vid budget
utjämningen, en prövning såväl till beloppet som i avseende å utgifternas art och be
skaffenhet. Härvid har kontrollerats, att utgifterna av landskapsmyndigheterna äro 
kalkylerade med iakttagande av nödig sparsamhet och att de icke överstiga vad som 
för motsvarande ändamål i genomsnitt anslås uti övriga delar av riket. 

Regeringen har även för sin del vid granskning av ålandsdelegationens förfarings
sätt funnit, att delegationens metoder och ledande normer för finansregleringen böra 
anses baserade på riktiga grunder. De svåra tolknings- och tillämpningsfrågor, som 
förekommit till följd av den gällande lagstiftningens otillfredsställande utformning, 
hava i praxis överhuvudtaget erhållit en ur rättmätighetssynpunkt riktig lösning. 
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Vid övervägande av spörsmålet om utjämningsproceduren har kommitten i all 
huvudsak ansett sig kunna följa de riktlinjer statskommitten i detta avseende utsta
kat. Det måste anses sakenligt att de nuvarande, delvis rätt svävande och oklara, 
dels svårtillämpliga stadgandena i denna del av ålandslagen utbytas mot rättssatser, 
byggda på den praktiska tillämpningens vedertagna och numera hävdvunna grunder. 
Nu ifrågavarande avsnitt av föreliggande lagförslag omfattar inalles sex paragrafer 
26-31 §§, vilka sålunda komme att ersätta den nuvarande 26 §. 

I enlighet med numera vedertagen och av republikens president godkänd upp
fattning i fråga om utjämningen av kostnaderna för självförvaltningens genomförande 
och upprätthållande (landstingskostnader, landskapsstyrelsens utgifter) har kommitte
förslaget uppgjorts med iakttagande av, att dessa kostnader böra såsom ordinarie ut
gifter komma i betraktande vid utjämningen samt att den landskapet tillkommande 
rätten till självstyrelse icke såsom sådan bör betecknas såsom en förmån i den mening 
förslagets 27 § åsyftar. 1) 

Vidkommande ålandsdelegationens sammansättning och verksamhet hava gäl
lande lagbestämmelser förfullständigats genom uttryckliga stadganden rörande be
slutförhet och suppleant vid förfall för ordföranden samt återkallandet av ledamö
ternas uppdrag. 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 statsrådets uppdrag uppgöra förslag till 
överenskommelseförordningar, då sådant av behovet påkallas (26 § 2, 3 och 4 mom. 
samt 31 §). 

Den ordinarie bidragsregleringen skulle enligt kommittens förslag (27 §) verk
ställas per finansår och icke såsom tidigare för treårsperioder. Åstadkommande av 
årliga avräkningar har varit ett länge närt önskningsmål hos landskapsmyndigheter
na. Här igenom kunde anslagsbehoven bättre överblickas och ett stabilare underlag 
för budgetberedningen erhållas. Genom de långa intervallerna vid bidragsutjämnin
gen uppkomma vid landskapets årliga budgetreglering vissa osäkerhetsmoment, vilka 
med tillhjälp av årliga avräkningar kunde undanröjas. För ettårsavräkningar tala 
även kristidens osäkra och fluktuerande prisförhållanden. Några nämnvärda svårig
heter för de fall, att jämförelsepunkter för flere år borde läggas till grund för kompen
sationsprövningen, torde icke vara att emotse, då materialet från föregående avräk
ningar givetvis alltid stode till förfogande. Är åter fråga om ett företag eller anslags
behov av den storlek, att kostnaderna borde fördelas på flera år, kräves ovillkorligen 
att ett detaljerat program för arbetets planläggning i hela dess vidd jämte utförlig 
motivering framlägges i resp. budgethandlingar. 

1
) jfr A. D. 111 sid.15 ff., 43 ff., 53 ff., 61; IV sid. I I ff., 42; prof. Herma nsons uttalande 

A. D. 111 sid. 73 (not. I); lantrådets berättelse I Il sid . 79. 
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Ur synpunkten av rikets intresse synes nu berörda reformkrav även medföra för
delar, bl. a. därutinnan, att räntekostnaderna å förskottsbeloppen, resp. å upplånade 

medel skulle genom de tätare likviderna avsevärt nedbringas. 
Gränsen mellan ordinarie och extraordinarie utgifter har i förslagets text uppdra

gits med större skärpa än i gällande lag, dock i anslutning till vedertagen praxis (28 §) . 
Proportionalitets- och reciprocitetsgrundsatserna hava upptagits med iakttagande av 
de riktlinjer lagtillämpningen härutinnan följt, likaså normerna för utjämning av ut
gifterna för ålandsdelegationen, ränteutgifter, subventioner och understöd. Bestäm
mandet av avdragsposterna i inkomstkalkylen skulle jämväl äga rum enligt nu till

lämpade regler (27 §). 
Vid prövningen av frågor om beviljande av extraordinarie statsbidrag skola ena

handa behörighets-, proportionalitets- och reciprocitetssynpunkter anläggas som vid 

den ordinarie regleringen. 
I fråga om underställningsförfarandet hava särskilda avvikelser och tillägg vid

tagits i lagtexterna. Den ordinarie bidragsregleringen kan komma till stånd endast 
under förutsättning att republikens president stadfäster ålandsdelegationens beslut. 
Kan giltigt beslut icke åstadkommas av orsak att presidenten icke önskar oförändrat 
stadfästa delegationens utjämningslikvid, måste frågan hänskjutas till förnyad be
handling av delegationen. Även i detta skede har delegationen fri prövningsrätt i en
lighet med de i självstyrelselagen ingående föreskrifterna, ehuru det givetvis ankom
mer å delegationen att såvitt möjligt söka utfinna en bas för åstadkommande av en 

definitiv lösning i sammanjämkningsväg. 
Även beslut om beviljande av extraordinarie bidrag skola av republikens president 

stadfästas oförändrade eller ogillas. Vägrad stadfästelse kan innebära att saken läm
nas beroende på ny framställning av landstinget, resp. ny behandling av delegationen. 
I sistberörda tvenne fall torde det anses skäligt att motiven för återremissen angivas. 

i resolutionen. 
Förfarandet i stadfästelseinstansen har i lagförslaget reglerats enligt nu angivna 

grunder, vilka i huvudsak ansluta sig till rådande praxis (29 §). Därjämte har i en 
särskild paragraf (30 §) de legala normerna för förskottsregleringen angivits. 

32 (27) §. 

Deltagandet i fäderneslandets försvar. 

(i sak oförändrad). 

De offentliga tjänsterna. 

33 (28) §. 

(i sak oförändrad). 

73. 

34 och 35 (29, 30) §§. 

Språklagstiftning. 

, Statskommitten hade givit 34 § en avfattning, som ansluter sig till nugällande 
-språklagstiftning. Enligt denna formulering skulle beträffande finsktalandes rätt att 
använda sitt eget språk samt på detta språk utfå expedition gälla vad om svensktalan
des rätt i enspråkigt finskt område eller i område med finsk befolkningsmajoritet är 
stadgat. 

Enär Åland f.n. är ett enspråkigt svenskt språkområde och bevarandet av land
skapets språkliga och kulturella egenart utgör ett av autonomilagstiftningens huvud
syftemål, har kommitten ansett uttrycket »i område med finsk befolkningsmajoritet» 
böra ersättas med lokutionen »i enspråkigt finskt område». Tvåspråkiga områden på 
Åland måste anses vara en anomali med hänsyn till autonomilagstiftningens föreskrif 
ter angående skolspråket. 

Enligt kommittens förslag vore ålandsdelegationens ämbetsspråk svenska, vilket 
motsvarar nu tillämpad praxis. 

35 (30) § har ansetts erfordra en förtydligande omformulering såvitt angår skrift
växlingsspråket mellan a) landskapets och statens myndigheter på Åland och b) re
publikens regering, centrala myndigheter samt överdomstolar och myndigheter, vilkas 
förvaltningsdistrikt omfattar förutom landskapet Åland jämväl viss annan del av riket.. 

De utlåtanden, som högsta domstolen avgiver till republikens president, voro ti-· 
digare avfattade på svenska men hava under senare år varit finskspråkiga . Detta har 
motiverats därmed, att dessa utlåtanden äro ställda till republikens president och att 
domstolens inre ämbetsspråk är finska. Emellertid hava sagda utlåtanden stor bety
delse 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 kompetenskonflikter. På grund härav har kommitten ansett att dessa utlåtanden 
skulle avfattas på svenska likasom ock högsta domstolens avgöranden av vissa tviste-
frågor enligt 40 (35) §. 

36 (31) §. 
(oförändrad). 

Besvär och åtal för brott i tjänsten. 

37 (32) §. 

Paragrafen har av kommitten omformulerats sålunda, att genom stadgandet reg
leras jämväl besvärsrätten i de fall , då landskapsstyrelsen övertagit statsrådets eller 
central förvaltningsmyndighets funktioner. 

1; 

I 
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38 (33) §. 

I paragrafen har inryckts stadgande rörande forum för tjänsteåtal mot föredra
gande vid landskapsnämnden och övriga underlydande tjänstemän vid landskapsför

valtningen. 

39 (34) §. 

(i sak oförändrad) . 

40 (35) §. 

Förfarandet vid högsta domstolen, då kompetenskonflikter handläggas. 

Genom detta stadgande har högsta domstolen enligt den tolkning, som hävdats 
av doktrinen, tilldelats en rätt vidsträckt befogenhet att avgöra kompetenskonflikter, 
uppkomna genom landskapsautonomin såväl på lagstiftningens som förvaltningens 
gebit. Dessa avgöranden äro icke domar, utan utlåtanden med förpliktande verkan.1

) 

I det föregående har i sammanhang med 12 §berörts den betydelsefulla befogenhet, 
innefattande kompetensprövning, som tillerkänts högst a domstolen vid landskapsla
garnas tillkomst samt den rättsliga innebörden av de utlåtanden, som i detta skede 
av saken avgivas av högsta domstolen. I 3? § torde icke böra inläggas den betydelse, 
att lagrummet skulle äga tillämpning jämväl på de fall, som avses i 12 § 3 mom., utan 
synes det vara skäl att ur tolkningssynpunkt och för vinnande av ordning och reda i 
systemet giva 35 § en snävare innebö rd och sammanbinda dess tillämpning med kom 
petenskontrollen i egentlig mening, vilken åsyftar att efteråt utröna, huruvida den 
riktiga kompetensfördelningen blivit iakttagen samt att relevera överträdelser av den
samma (Er ich). Paragrafen skulle m.a.o. icke hänföra sig till »meni ngsskilj akt lighetern 
vid landskapslagarnas utfärdande, utan till ev. kompetenskonflikter vid dessa lagars 
tillämpning ävensom vid annan utövning av offentlig förvaltningsverksamhet. 

Därest sålunda vid tillämpning av en landskapslag, mot vilken presidenten icke 
inlagt veto, skulle befinnas, at t densamma detta oaktat innefattar ett överskridande 
av landst ingets kompetens, har högsta domstolen i stöd av 35 § ansetts tillkomma be
fogenhet att förklara att såda n lag ej ska ll tillämpas (Erich). Därjämte har högsta 
domstolen genom stadgandet tillerkänts kontrollrätt över rikets lagstiftande organ , 
vilket är så mycket anmärkningsvärdare som Finlands allmänna statsförfattningsrätt 
icke fö rutsätter en motsvarande befogenhet.2

) 

Det torde med fog kunna ifrågasät tas huruvida detta, till sin innebörd högst märk
liga stadgande, som insätter en lagtolkningsinstans med auktoritativ avgöranderätt, 
står i god överensstämmelse med sjä lvstyrelselagens 36 §, vilken normerar förfarandet 

1) Erich I sid. 121. 
2) Erich I I sid. 398. jfr A. D. V s id. 118. 
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med bl. a. förklaring av ålandslagen. Den kontrollrätt, som tillerkänts den högsta 
judiciella 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 
huvudsakligen vid uppkommen meningsskiljaktighet mellan statens och landskapets 
myndigheter i fråga om förvaltningskompetensen. Med denna begränsning torde den 
i 35 § anordnade utvägen böra bibehållas såsom behövlig för slitande av behörighets
tvister, såvitt angår rätt att vidtaga viss förvaltningsåtgärd. I den mån klarare linjer 
komma att uppdragas beträffande kompetensfördelningen, skulle stadgandets till
lämplighet givetvis minskas. 

Högsta domstolen har vid handläggning av ärenden med stöd av 35 § icke aktat 
nödigt höra den myndighet , mot vilken gjord anmälan om meningsskiljaktighet riktar 
sig. Med hänsyn till den rättsverkan, som tillkommer högsta domstolens avgöranden, 
synes ett kontradiktoriskt förfarande ovillkorligen böra påbjudas. 

Bland de organ, vilkas befogenheter enligt 35 § kunde bliva föremål för högsta 
domstolens kompetenskontroll uppräknas även landstinget. Härmed avses uppen
barligen icke kompetenskonflikter mellan landstinget och landskapsnämnden; dylika 
konflikter kunna en ligt kommittens åsikt icke slitas å denna väg. Uppkommer me
ningsskiljaktighet rörande gränserna för landstingets lagstiftningsbefogenhet, prövas 
dessa frågor i den ordning 12 § stadgar. Landstinget såsom organ för landskapets 
lagstiftning och beskattning bör enligt kommittens ås ikt hållas utanför paragrafens 
giltighetsområde. 

Lagen lämnar icke klart besked därom, i vilken ordning högsta domstolens avgö
rande skall påkallas och vilka myndigheter kunna anses behöriga att äska sådant av
görande. Praxis har i detta avseende varit vacklande, och det har t.o.m. gjorts gäl
lande, att det uteslutande skulle ankomma å regeringen att överlämna dylika kompe
tensfrågor till högsta domstolens avgörande. Kommitten har för sin del ansett denna 
fråga böra lösas sålunda, att begreppet »meningsskiljaktighet» skulle avse endast lands
hövdingens, länsstyrelsens och landskapsnämndens förvaltningsbefogenheter enligt 
självstyrelselagen samt att endast landshövdingen och landskapsstyrelsen skulle hava 
rätt att självmant påyrka högsta domstolens ingripande. 

Kommitten har med beaktande av dessa synpunkter omformulerat nu förelig
gande paragraf. 

Vid behandlingen av denna fråga har inom kommitten yppats meningsskiljaktig
het (se reservationerna !, I I och I Il sid. 84, 85, 88 och 92). 

41 (36) §. 

(oförändrad). 

t 
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42 (37) §. 

(oförändrad). 

Övergångstadganden. 

Ett särskilt övergångsstadgande är av behovet påkallat angående förfarandet vid 
den bidragsutjämning, som skall verkställas första gången efter Jagens ikraftträdande. 

Det i 10 § 1 mom. av den gällande lagen upptagna interimsstadgandet rörande gil
tigheten av rikets lagar och författningar, tillkomna före den 7 maj 1920, då ålands
Iagen trädde i kraft, har av kommitten i avvikande redaktion upptagits såsom ett slut

stadgande i lagförslagets text. 
Därutöver har ett övergångsstadgande ansetts erforderligt för att reglera de fall, 

då en förskjutning av lagstiftningskompetensen genom den föreslagna ändringslagen 
äger rum till rikets eller landskapets förmån, men resp. rättsområden under tiden mel
lan självstyrelsens införande och ändringslagens ikraftträdande blivit reglerade enligt 

den äldre lagens kompetensfördelning. 

' 
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RESERVATION I. 

a) Lagstiftning angående rätt till expropriation. 

jämlikt självstyrelselagen av år 1920 tillkommer riket rätt till lagstiftning angåen
de rätt till expropriation av egendom, med undantag av lagstiftning rörande expropria
tion för landskapet Ålands behov mot full ersättning. Komrnitteförslaget åter går ut 
på att till landskapet överföra lagstiftningen å detta område med undantag av expro
priation av fast egendom för statsverkets behov. Landskapets lagstiftningsrätt skulle 
enligt en sådan formulering omfatta all expropriation av lösegendom samt av fast 
egendom med nämnt undantag. 

En sådan utvidgning av landskapets lagst iftningsrätt på expropriationsrättens 
område kan knappast ur rikets synpunkt godtagas och är icke heller med hänsyn till 
landskapets intresse av behovet påkallad. Då landskapsförvaltningen i motsvarande 
grad komme att utvidgas, vore konsekvensen därav, att till landskapsstyrelsens avgö
rande komme att överföras t. ex. frågor om rätt till expropriation av mark, varav av 
staten understött eller ägt bolag vore i behov för fullföljande av uppgift av allmänt 
riksintresse. Såsom en lokal myndighet ägde landskapsstyrelsen i sådana fall icke 
samma förutsättningar som statsmyndighet att överblicka och bedöma det allmänna 
behov som motiverade tillstånd till expropriationen, och om även vilja icke saknades 
att tillgodose det allmänna riksintresset skulle dock risk föreligga för att statens fördel 
kunde åsidosättas. 

Men om även en så stark förskjutning av kompetensgränsen på ifrågavarande om
råde, som kornmittens majoritet gått in för, icke kan godtagas, måste å andra sidan 
rnedgivas, att icke heller nu gällande bestämmelse beträffande rätt till lagstiftning rö
rande expropriation är tillfredsställande. Då lokutionen »landskapet Ålands behov» i 
praxis tolkats restriktivt efter ordalydelsen, har man vid lagt illämpningen kommit till 
den oformligheten, att i vissa fall såsom t. ex. då mark skall exproprieras för byväg, 
beträffande vars inrättande landskapet tillkommer rätt såväl till lagstiftning som för
valtning, tillstånd till vägens byggande beviljas av landskapsstyrelsen, medan på stats
myndighet ankommer att bevilja rätt till expropriation av för vägen och grustäkter 
nödig mark. Om man förutsätter att i ett sådant fall tillstånd till expropriation icke 

I 

I 
I 

I 

I 
I 
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beviljades, komme landskapsstyrelsens och statsmyndighetens (länsstyrelsens) bes lut 
att stå i strid med varandra , medan åter ett godkännande av ansökan om expropriation 
i de flesta fall är av rent formell natur. 

Kompetensfrågan torde förty böra lösas så att landskapet tillerkändes rätt t ill 
lagstiftning och förvaltning rörande expropriation på de områden , som direkte under
lyda självförvaltningen. 

Uttrycket »statsverkets behov» är icke lyckligt valt. Med »statsverket» eller kro
nan, på finska valtiovarasto, hänsyftas på den finansiella sidan av statens förvaltning, 
medan avsikten med stadgandet tydligen varit att förbehålla riket lagstiftningen an
gående expropriation för statens förvaltningsbehov. 

Med hänsyn till det anförda föreslår jag, att 11 § 1 punkten måtte ur lagtexten 
utgå samt stadgandet om expropriation i 9 § 1 mom. 1 punkten gives följande lydelse: 

rätt till expropriation av egendom, med undantag av lagstiftning angående expro
priation mot full ersättning av egendom för allmänt behov å områden, som underlyda 
landskapets förvaltning. 

b) Lagstiftningen angående undervisningsväsendet. 

9 § 6 punkten självstyrelselagen stadgas att lagstiftning, som rör grunderna för 
undervisningsväsendet, tillkommer rikets lagstiftande organ. Kommitten har i sitt 
förslag intagit bestämmelsen, att ärende, som rör grundsatsen om allmän läroplikt, så
vitt angår dennas utsträckning med avseende å lärotvång underkastat barn och de ål
dersår, under vilka lärotvång tillämpas, ankommer å rikets lagstiftande organ. 

Mot lokutionen »grunderna för undervisningsväsendet» har med skäl anmärkts, 
att uttrycket är svävande och lämnar rum för olika tolkning rörande de legala grän
serna mellan rikets och landskapets befogenheter. Den har dock genom tolkning och 
praktisk tillämpning fått en i viss mån fastslagen betydelse, som bör tagas till utgångs
punkt vid bedömande av den förskjutning i lagstiftningskompetensen , vilken kan anses 
nödig och skälig för uppdragande av klarare gränser mellan rikets och landskapets 
lagstiftningsgebit. Granskar man kommittens förslag ur denna synpunkt framgår det 
ostridigt, att en stark förskjutning i lagstiftningskompetensen till landskapets förm ån 

ägt rum. 
Vad särskilt beträffar det i läropliktslagen stadgade lärotvånget , konstaterar man , 

att landskapet, enligt kommittens förslag, vore bundet av rikets lagstiftning endast 
beträffande läropliktens utsträckning med avseende å barn, som är lärotvång under
kastat samt de åldersår, under vilka lärotvånget tillämpas, medan åt landskapet över
lämnas att fritt bestämma omfånget av de kunskaper och färdigheter, som skall läro
pliktig meddelas. Det synes mig ligga såväl i rikets som landskapets intresse att läro
plikten erhåller en likartad och på samma nivå stående utformning över hela statsom-
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rådet. Nödiga garantier för att detta syftemål skall nås erhållas genom att till riks
lagstiftningen hänföres måttet av de kunskaper och färdigheter som skall läropliktig 

meddelas, utan att landskapsmyndigheternas befogenheter på undervisningsväsendets 
område därmed oskäligen beskäras eller svårigheter vid kompetensgränsens uppdra
gande uppstå. 

Den av mig föreslagna lydelsen av ifrågavarande stadgande skulle till sina konsek
venser innebära, att lärokurser och läroämnen vid läropliktens genomförande av Jand
skapsmyndigheterna kunde fritt utformas efter landskapets särskilda behov blott om
fånget av de läropliktig meddelade kunskaperna skulle motsvara de i övriga delar av 
riket samt att den förvaltning, som hänför sig till läropliktens genomförande liksom 
även förvaltni.~gen av lärdoms- och fackskolorna så gott som i sin helhet anko~me på 
landskapets forvaltande organ. · 

. Med hänsyn till det anförda föreslår jag, att 9 § 6 punkten självstyrelselagen måtte 
givas följande lydelse: 

6) .gr~ndsatsen om allmän läroplikt, så vitt angår dennas utsträckning med av
~eende a la~otvång underkastat barn och de åldersår, under vilka lärotvång tillämpas 

a~~nsom mattet. av de kunskaper och färdigheter, som skall läropliktig meddelas; be
s~.am~elser angaende de fordringar läroinrättning bör motsvara för att äga dimissions
ratt hll statens universitet; de kunskapsmått, som erfordras för vinnande av viss av 
staten erkänd kompetens. ' 

c) Lagstiftning på vattenrättens område. 

1 sj älvstyrelselagens 9 § nämnes icke uttryckligen vattenrätten bland de rätts
~ebit, vilka hänförts till rikets Iagstiftningsbehörighet. Emellertid har i praxis, i en

hgh:t me~ den tolkning högsta domstolen år 1926 stannat vid, lagstiftningen å detta 
omrade sasom en del av den speciella privaträtten ansetts tillkomma riket. Huru 
Aland.skommitten tänkt sig gränsdragningen emellan rikets och landskapets befogen
heter 1 detta avseende kan icke förändra det faktum, att ett överförande av vattenrätts
l~gstiftningen till landskapets lagstiftande organ skulle beteckna en avsevärd utvidg
ning av landskapsautonomien sådan denna i praxis gestaltat sig. 

. Men o~. även detta är fallet, måste man å andra sidan medgiva att dikning, nytt
Jande av sioar och vattendrag, invallning samt användande av vatten för hushålls
och jordbruksändamål äga samband med idkande av jordbruk och fiske, beträffande 
vilka lagstiftningen hänförts till landskapets kompetens, och detta jämväl såvitt rör i 
?enna ingående privaträttsliga stadganden. Man kunde därför anse skäl föreligga att 
I dessa delar överföra lagstiftningen OCh därmed förvaltningen å vattenrättens område 
på landskapsmyndigheterna. 

Med detta resonemang som utgångspunkt har inom kommitten anförts att en 
rådragning mellan rikets och landskapets behörighet efter angivna principe'r skulle 
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ställa sig svår och kunna leda till besvärliga tolkningsfrågor; och har kommittens ma
joritet härav dragit den konklusionen, att hela vattenrättslagstiftningen borde hän
föras till landstingets kompetens. Med samma motivering kunde man likväl stanna 
vid den slutsatsen, att vattenrättslagstiftningen i dess helhet borde i sin helhet till-

komma rikets lagstiftande organ. 
För sistsagda ståndpunkt tala för övrigt andra vägande skäl, i främsta rummet 

den omständigheten, att landskapet icke har någon faktisk, påvisbar nytta eller in
tresse av att lagstiftningen och därmed förvaltningen å ifrågavarande område hänföres 

till dess befogenheter. 
Vattenrätten är ett synnerligen svårbearbetat och med hänsyn till de delar av 

densamma, som avse skyddandet av grannelagets intressen och de inskränkningar i 
vattenäganderätten, som vila på offentligt-rättslig grund, ömtåligt lagstiftningsgebit. 
Man kan därför förutsätta, att eventuell lagstiftningsverksamhet på detta område från 
landstingets sida i största utsträckning skulle resultera i recipiering av rikets motsva
rande lagstiftning. Sakliga skäl för avvikelser av någon betydelse synas för övrigt icke 

heller föreligga . 
Den faktiska konsekvensen av den ståndpunkt kommittens majoritet intagit 

bleve därför den, att förvaltningen å vattenrättens område komme ·att överföras från 
nuvarande fackmyndigheter (lantmäteri- och lantbruksingeniörsmyndigheter ·samt 
vattenrättskommissionen) på landskapsstyrelsen. (Länsstyrelsens befattning med 
sådana ärenden är av rent formell natur). jag ifrågasätter huruvida detta för veder
börande rättsägare, närmast jordbrukarena på Åland, vore någon vinning. Landska
pet förfogar icke i detta nu över någon tjänsteman, som ägde den för lantbruksingeniö
rer föreskrivna fackkunskapen och som förty vore skickad och berättigad att utföra 
till ifrågavarande gebit hörande undersökningar och förvaltningsåtgärder. En be
gränsad sakkunskap äger naturligtvis landskapsagronomen och kunde man därför 
tänka sig att åt honom skulle anförtros planeringen av mindre dikesföretag, måhända 
möjligen även sådana av något större omfång. För övriga hithörande åtgärder vore · 
emellertid landskapet tvunget att anlita fackkunskap från annat håll, vilket otvivel
aktigt skulle bereda avsevärda svårigheter och kostnader. Att åter i landskapets tjänst 
anställa Jantbruksingeniör är knappast tänkbart, då en sådan tjänsteman med hänsyn 
till det ringa antal ärenden på vattenrättens område, som inom landskapet förekom
ma icke skulle beredas annat än tillfälligt arbete och förutsättningarna för kompensa
tio~ med statsmedel av löneutgifterna knappast under sådana förhållanden vore att 

påräkna. 
0 

• • 

jag anser därför att den av kommittens majoritet omfattade standpunkten, enligt 
vilken vattenrätten i sin helhet skulle överföras till landstingets lagstiftningskompetens, 
icke vore välbetänkt, men finner å andra sidan skäl för en sådan lösning av frågan, 
som nedan angives, samt föreslår i enlighet härmed, att under 9 § 8 punkten införes 

ett sålydande tillägg: 

vattenrätten med i 11 § 4 punkten nämnda undantag; 
samt att 11 § 4 punkten gives följande lydelse 
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dikning, nyttjande av sjöar och vattendrag, invallning samt användande av vatten 
för hushålls- och jordbruksändamål, dock icke såvitt angår förfarandet i vatten-

rättsärenden. 

d) Presidentens vetorätt beträffande landstingets lagstiftning. 

e) Förfarandet vid högsta domstolen, då kompetenskonflikter handläggas. 

jag är ense med kommittens majoritet därom att åt Högsta domstolen icke bör in
rymmas befogenhet att, efter det en landskapslag fått träda i kraft, skrida till gransk
ning av huruvida densamma innefattat ett överskridande av landstingets kompetens 
samt att med förpliktande verkan avgöra en förefintlig kompetenskonflikt. Genom 
detta stadgande har ett osäkerhetsmoment beträffande kompetensgränsen, där denna 
redan genom landskapslag fastställts, införts, utan att någon praktisk nytta därav vun
nits. Denna Högsta domstolens befogenhet synes desto mera opåkallad som av lands.
tinget antagen landskapslag i de fall, då osäkerhet om kompetensgränsen förelegat, 
enligt bestämmelserna i 12 § självstyrelselagen av högsta domstolen underkastats en 
förhandsgranskning, som låt vara för presidenten icke bindande, dock på grund av 
sakens natur så gott som undantagslöst varit bestämmande för presidentens stånd
punkt vid vetorättens utövning. Under hela den tid landskapsautonomin varit i funk
tion har någon sådan kompetensprövning icke heller aktualiserats, vilket i sin mån visar 
att bestämmelsen saknar nämndvärd praktisk betydelse. 

Däremot kan ett stadgande, som möjliggör avgörande av meningsskiljaktighet 
beträffande rätt att vidtaga förvaltningsåtgärd icke avvaras. 

Enligt nu gällande bestämmelser ( § 35 självstyrelselagen) äger högsta domstolen 
avgöra meningsskiljaktighet angående landshövdingens, landstingets eller landskaps
nämndens befogenheter. 

Bland de organ, vilkas befogenheter enligt sagda lagrum kunna bliva föremål för 
högsta domstolens kompetenskontroll, uppräknas sålunda landstinget, som likväl av 
kommittens majoritet uteslutits. Detta kunde i första hand synas vara en självklar 
konsekvens därav, att högsta domstolens kompetenskontroll inskränkts till förvalt
ningsbefogenheter och att landstinget icke utövar förvaltande verksamhet i egentlig 
mening. Men å andra sidan bör man icke förbise, att landstinget, som utövar en dele
gerad lagstiftningsbefogenhet , såsom andra statsorgan bör vara underkastad kontroll 
beträffande formerna för utövningen av sin lagstiftnings- och budgetsrätt. Beträf
fande budgeträtten ligger möjlighet till sådan kontroll i det faktum att Alandsdelega
tionens framställning om beviljande av statsbidrag skall av presidenten godkännas, 
vilket innefattar möjlighet för presidenten att vägra fastställelse, om föreskrivna for-
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mer vid ärendets handläggning i landstinget icke iakttagits. Annat är förhållandet med 
landskapslagstiftning, beträffande vilken presidenten endast tillagts vetorätt. Såsom 
grund för vetorättens utövning uppräknas i 12 §, sådan denna i kommitteförslaget 
utformats, vissa bestämda omständigheter. Man kan ifrågasätta huruvida andra än 
där angivna skäl kunna åberopas såsom motiv för vetorättens utövning. Bland dessa 
omständigheter återfinnes icke det fall, att landstinget vid stiftande av landskapslag 
icke iakttagit stadgade former. Presidenten synes knappast, för det fall att uttryckligt 
stadgande därom icke föreligger, kunna begagna sig av sin vetorätt på den grund, att 
landstinget vid landskapslags stiftande frångått de för landstingets verksamhet lag
fästa formerna. 

Mot en sådan eventualitet ha 12 § och 35 §i sin nuvarande lydelse ställt regulativ. 
Med hänvisning till det anförda vore det redigast och mest konsekvent att ur 35 § 

utesluta landstinget samt i stället i 12 §införa ett tillägg av följande lydelse: 
- - - - finner att en av landstinget antagen lag i c k e t i 11 k o m m i t i f ö r e
s k r i v e n o r d n i n g eller att den berör de - - - - -. 

Mot ett sådant i 12 §infört tilläggsstadgande kunde möjligen den invändning gö
ras, att landstingsbeslutet för att i sagda avseende kunna av presidenten prövas borde 
åtföljas av utredning beträffande ärendets handläggning i landstinget och att detta 
kunde föranleda omgångar och osäkerhet. Men dessa presumerade svårigheter äro 
endast skenbara. Om överhuvud någon sådan utredning ansåges nödig, vore biläg
gande till landstingsbeslutet av utdrag ur landstingets protokoll tillräckligt för en pröv

ning uti ifrågavarande avseende. 
Om man åter såsom kommittens majoritet icke godtager den av mig föreslagna 

lösningen, är det nödvändigt att i 40 (35) § bibehålla landstinget bland de organ, vilkas 
befogenheter kunna underkastas högsta domstolens kompetenskontroll. 

Avfattningen av ifrågavarande § 40 (35) självstyrelselagen är såtillvida bristfäl
lig och otillfredsställande som i den endast åt landshövdingen och landskapsstyrelsen 
inrymmes rätt att vid uppkommen meningsskiljaktighet påkalla Högsta domstolens 
avgörande. För det första föreligger intet hållbart skäl för att utesluta länsstyrelsen 
från de organ, vilka kunna anhängiggöra ett sådant ärende. Tvärtom är det nödvän
digt att bereda länsstyrelsen möjlighet att vidtaga sådan åtgärd vid förfall för lands
hövdingen eller under tider, då landshövdingeämbetet är obesatt. För det andra, och 
detta fall är viktigare, ha andra myndigheter, vilka kunna utgöra part i en sådan tvist 
uteslutits. Såsom landskapsautonomien utvecklats, har landskapsnämnden i avsevärd 
utsträckning övertagit förvaltningsbefogenheter, vilka i övriga delar av riket handha
vas dels av centralstyrelserna, dels, om även i mindre utsträckning, av statsrådet. 
Gränsen mellan landskapsnämndens och sagda myndigheters förvaltningsbefogenhe
ter är i många fall svävande och kan därför bliva föremål för meningsskiljaktighet. 
Om nu en sådan uppstår, är det en uppenbar oformlighet att förbehålla landskapssty
relsen initiativet till slitande av tvisten och lämna andra parten utan en sådan rätt. 

I 
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Detta kunde dessutom leda till synnerligen elakartade och långvariga tvister, vilka i 
såväl rikets som landskapets intresse snabbt borde fås avförda från dagordningen. Med 
den avfattning lagrummet givits kunde man visserligen tänka sig, att landshövdingen 
på anhållan av annan statsmyndighet vore berättigad att anmäla sådan meningsskilj
aktighet till högsta domstolen, men detta framgår icke otvetydigt av lagrummets av
fattning och skulle leda bl. a. därtill, att statsrådet vid uppkommen tvist vore tvunget 
vända sig till landshövdingen för att påkalla högsta domstolens åtgärd i saken. 

Mitt förslag går därför ut på att 12 och 40 §§måtte givas följande lydelse: 

§ 12. 

Landstingets beslut om antagande av landskapslag insändes till regeringen av 
länsstyrelsen. 

Därest republikens president, efter att hava infordrat den i 26 § nämnda ålands
delegationens och högsta domstolens utlåtande, finner att en av landstinget aqtagen 
lag icke tillkommit i föreskriven ordning eller att den berör de i 9 § omförmälda rike.t 
förbehållna ärenden . eller rikets inre och yttre säkerhet eller ock anser lagen inkräkta 
på rikets allmänna handels- eller tullpolitiska intressen eller verka skadligt på dess stats
finansiella ställning, äger han rätt - - - - i kraft. 

Har i landskapslag - - - - - i förhållande till rikslagstiftningen. 

§ 40. 

Uppkommer i fråga om rätt att vidtaga viss förvaltningsåtgärd meningsskiljaktig
het angående landshövdingens, länsstyrelsens (utesl.) eller landskapsstyrelsens befo
genheter enligt denna lag, äger Högsta domstolen, på anmälan av vederbörande myn
dighet och sedan andra parten i tvisten blivit i saken hörd, avgöra densamma. 

f) Överenskommelseförordning. 

Såsom slutmoment till 18 §har kommittens majoritet fogat ett stadgande av inne
håll att landstinget utan hinder av en s.k. överenskommelseförordning må inom grän
serna för sin lagstiftningsbehörighet antaga landskapslag, som innebär ändring av för
ordningen. Härtill har, i syfte att förebygga konkurrens mellan landskapslag och över
enskommelseförordning, fogats ett tillägg, att landskapslagen icke må träda i kraft 
innan överenskommelseförordningen ändrats eller upphävts. 

Utan att ingå på kritik av de sakliga skäl, som i betänkandet anföras till stöd för 
införandet av bestämmelsen därom, att landstinget utan hinder av överenskommelse
förordning må antaga landskapslag, som innebär ändring av förordningen, vill jagi 
korthet beröra de praktiska konsekvenser en sådan bestämmelse komme att leda till. 

Il 
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Stadgandet innefattar att varken presidenten eller högsta domstolen (ålandsdele
gationen) vid utövande av dem i 12 § självstyrelselagen tillagda befogenheter äger ingå 
i prövning därav, huruvida Iandskapslag står i strid med bestämmelse i överenskom
melseförordning. Utan hinder av sådan konkurrens bör landskapslag, för det fall att 
presidenten icke av i 12 §stadgat skäl funnit anledning emot densamma inlägga veto, 
träda i kraft. I praktiken sker detta genom att landskapsstyrelsen publicerar lagen i 
Ålands författningssamling~ Då likväl landskapslag, som står i strid med överens
kommelseförordning, icke må träda i kraft innan förordningen ändrats eller upphävts, 
ankomme det på landskapsstyrelsen att, innan promulgation sker, pröva huruvida 
landskapslagen innebär ändring av överenskommelseförordning. 

Man kan med skäl ifrågasätta lämpligheten av att åvälva en förvaltande myndig
het (landskapsstyrelsen) ansvaret för en sådan prövning och de därav härflytande 
konsekvenserna. 

jag finner därför att ifrågavarande slutmoment i 18 §icke på ett tillfredsställande 
sätt löst den fråga, som i detsamma beröres, och föreslår, för den händelse det avsedda 
syftemålet icke genom ett lyckligare avfattat stadgande kan ernås, att momentet 
måtte ur lagtexten utgå. 

Ruben Österberg. 
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RESERVATION Il. 

Den förnämsta rättsliga garanti, som »Lagen om självstyrelse för Åland» erbjuder a) Inledande 

landskapet för autonomins tillgodonjutande, ingår i lagens 36 §, motsvarande 41 § i synpunkter. 

kommittens förslag. 
Garantin består däri att stadgandena i lagen 1>icke må ändras, förklaras, eller upp

hävas, ej heller avvikelse från dem göras annorledes än med landstingets bifall och i 
den ordning, som om grundlag är stadgab. 

Att upprätthålla detta lagbud i dess fulla omfattning och kraft utan minskning 
eller intrång, måste vara en väsentlig uppgift, då det nu gäller en revision av lagstift
ningen. I själva lagen finnas några bestämmelser, vilka utgöra undantag eller som 
visat sig vid tillämpningen medföra inskränkningar i denna landskapets rätt. Synner-

9 
• 

lige~ betydelsefullt vore därför at:. i dessa delar e'.hålla r~ttelse. Et.t dyli~t sta.~ga~~e :~f~~)~~e\~:: 
ingar i 12 § . . I detta lagrum uppraknas de fall, da republikens president ager ratt for- I<andet. 

. ordna, att av landstinget antagen lag skall förfalla. En sådan anledning är, att presi
denten finner lagen beröra de i 9 § rikets lagstiftning förbehållna ärenden. Presiden
tens beslut skall i detta fall vila på en rättsligt grundad utredning om att lagen ifråga 
faller utom landstingets lagstiftningsbehörighet enligt självstyrelselagen. Detta stad
gande avser således icke någon inskränkning i Ålands rätt. 

Men i 12 §ingår även bestämmelse av innehåll, att presidenten kan använda sitt 
veto mot den av landstinget antagna lagen, om han 1>anser lagen vara stridande mot 
republikens allmänna intresse1>. Prövningen härav utgör ingen rättsprövning, utan 
tvärtom ett förgottfinnande på grunder, dem presidenten ensam prövar. Det är alltså 
motsatsen till en rättsprövning, det är en prövning på politiska grunder. Denna be
stämmelse är därför stridande mot stadgandet i 36 (41) §och en tillämpning av bestäm
melsen kan leda till vittgående ingrepp och hinder uti landskapets självstyrelse. Detta 
framhölls redan på den tid lagen antogs av riksdagen. 

Kommitten har sökt till innebörden begränsa detta stadgande. Men de föreslagna 
vägledande bestämmelserna i detta avseende bleve alltför svävande och obestämda. 

jag föreslår därför: 
att lokutionen 1>eller anser lagen vara stridande mot republikens allmänna intresse1> 

skulle ur den nuvarande lagtexten uteslutas; samt 

l 
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att det av kommitten föreslagna tillägget »eller rikets inre eller yttre säkerhet - -
- - - statsfinansiella ställning» finge utgå. 

Även i ett annat hänseende synes en ingalunda oväsentlig ändring böra vidtagas i 
stadgandet, sådant det av kommitten föreslås. Med hänsyn till ändringar, som skett 
i avseende å inre ordning och beslutanderätt vid ärendenas handläggning inom läns
styrelserna i riket föreslås att å länsstyrelsen i landskapet Åland skulle överflyttas upp
giften att till regeringen insända landstingets beslut. 

. Ifrågavarande ämbetsverk är emellertid okänt för lagstiftningen om landskaps
självstyrelsen. Statens allmänna administration på Åland företrädes enligt autonomi
lagen av landshövdingen. Dennes utnämning enligt de härför i garantilagen intagna 
föreskrifterna ger honom en alldeles särskild ställning till såväl riket som landskapet 
och dessas ömsesidiga intressen. Landshövdingens åliggande att till regeringen in
sända landstingets beslut grundar sig helt och hållet på autonomilagen och är oberoen
de av vad i r.iket stadgas rörande ärendena inom länsstyrelsen. 

Länsstyrelsens sammansättning, uppgifter ävensom dess medlemmars utnäm
ning o.s.v. bero åter helt och hållet av i riket gällande bestämmelser, genom vilka 
tjänsterna i sagda styrelse kunna med avseende å besättande samt de med tjänsterna 
förenade uppdragen bliva alldeles främmande för landskapets autonomi. Huru läns
styrelsen kan komma att omgestaltas är omöjligt att förutse. Men engång infört i 
autonomilagen blir ett stadgande, som på länsstyrelsen överför någon uppgift i själv
styrelsens tjänst, undandraget landskapets inflytande och oberoende av vad man på 
åländskt håll då kanhända kunde önska. I autonomilagen borde därför icke intagas 
någon bestämmelse, genom vilken länsstyrelsen tillerkändes andel i självstyrelseverk
samheten, även om denna andel kan synas vara enbart av formell natur. 

Jag föreslår därför: 
att 12 § 2 mom. måtte bibehållas i dess nuvarande ordalydelse. 

Det betänkligaste intrång på grundsatsen i 36 § om huru stadgandena i Ålands
lagen få »ändras, förklaras eller upphävas eller avvikelse från dem göras» har likväl 
skett genom den tolkning, och tillämpning 35 (40) §så i doktrinen som i praktiken er
hållit. 

Kommitten har uti sin framställning uppmärksammat detta och föreslagit en vä
sentlig förändring i lagtexten. Härigenom skulle lagrummet ej längre på samma sätt 
som hittills kunna betraktas som en utväg att genom utlåtanden av högsta domstolen 
skapa prejudikat beträffande innebörden av självstyrelselagens stadganden ävensom 
fördelningen av lagstiftningsbefogenheten framdeles mellan riket och landskapet. 
Högsta domstolens utlåtande föregås icke av ett sådant förfarande och sådan under-

I 
I 
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sökning, att de kunde anses som domar; ej ens högsta domstolens domar utgöra bin
dande prejudikat. Man har emellertid åt dessa resolutioner velat vindicera betydelsen 
av »utlåtanden med förpliktande verkan». Detta innebure otvivelaktigt ett åsidosät
tande av stadgandet i 36 ( 41) §, vilken för lagförklaring föreskriver samma procedur 
som för motsvarande förklaring av grundlag samt därtill ytterligare Ålands landstings 
bifall. 

I kornmittens redigering har stadgandet erhållit i huvudsak den begränsning, 
som synes varit detsamma tillämnad enligt Ålandskommittens förslag. Och dess till
lämpning kan åsyfta blott att för viss kompetenskonflikt framkalla ett avgörande utan 
längregående verkan än för detta fall. Även i denna redigering kan stadgandets fram 
tida användning icke förutses . Anledningar till konflikt mellan riket och landskapet 
borde dock i möjligaste mån avlägsnas. Behovet av en »regulator mellan resp. förvalt
ningsorgan» kan emellertid enligt min uppfattning tillgodoses genom stadgandet om 
överenskommelseförordningar enligt 18 §. 

Jag föreslår därför: 
att stadgandet i 35 (40) §finge utgå. 

Under förutsättning att 35 (40) § dock komme att i lagförslaget kvarstå, ber jag 
få i sak omfatta det av vicehäradshövdingen Nordling framställda fö rslaget om ett till
läggsmoment (se reservation I 1 I sid. 93). 

I självstyrelselagen, 9 § 2 mom. 12) ingår bestämmelsen, att »Område, som är reg- d) 9 § 2 mom. 
lerat genom internationella fördrag» , underlyder rikets lagstiftning. Då detta gäller 12 (19) P· 
även framtida fördrag och deras förhållande till lagstiftningen, kan således lagstiftnin- (~id. 53 be
gen i ärenden, vilka enligt självstyrelselagen ankomma på landskapet, övergå till riket. tankandet). 

Denna bestämmelse kan visserligen tillämpas så, att staten, då den med främmande 
makt träffar avtal, vilket hade till påföljd inskränkningar i den åländska lagstiftnin-
gen, skulle i fördraget göra förbehåll om att dess verkan icke utsträckte sig till Åland. 
Men det måste anses tvivelaktigt, huruvida en sådan tillämpning vore att emotse. 

I riket gäller ett i viss mån analogt stadgande (33 §regeringsformen), som bestäm
mer, att fördrag böra godkännas av riksdagen, för såvitt de innehålla stadgan den, som 
höra till området för lagstiftningen eller enligt konstitutionen annars erfordra riksda
gens godkännand~ 

Att internationella fördrag kunna ingripa uti de fördragslutande ländernas inre 
lagstiftning, därpå finnas vad Finland vidkommer bevis i de internationella fördrag, 
som utarbetades av komissioner i Geneve och sedan förelades de till folkförbundet an
slutna länderna. 

Det föreligger sålunda här en inskränkning i Ålands autonoma rätt med hänsyn 
till dess viktigaste yttring, lagstiftningen. Gränslinjen mellan rikets och landskapets 
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. lagstiftning, som enligt självstyrelselagen skall vara fast, kan genom ifrågavarande 
förbehåll ändras och förskjutas inom vilka rättsområden som helst. Detta förbehåll 

_ är följaktligen oförenligt med grundsatsen i 36 ( 41) §, att till ändring eller avvikelse 
från vad i självstyrelselagen finnes stadgat erfordras Ålands landstings bifall. 

jag föreslår: 

att till 9 § 2 mom. 12 (19) p. skulle fogas följande tillägg: »dock att lagstiftning, 
som av sådant fördrag föranledes, ej må inskränka eller upphäva landskapets rätt en
ligt denna lag». 

e) 9 § 2 mom. Den av undantagsförhållanden motiverade kristidslagstiftningen har i flere hän-
1 P· (sid. 30 seenden gjort intrång på den åländska självstyrelsens område. Kommitten föreslår 
i betänkan- att i 9 § 2 mom. 1) skall upptagas stadganden, på grund av vilka den faktiska tillämp

det). 
ningen i landskapet av denna kristidslagstiftning liksom ock dess framtida utveckling 
kunde anses vara godkända. 

En dylik utvidgning av rikets behörighet inom viktiga och ömtåliga områden vore 
icke lycklig. Det finnes icke anledning att genom stadganden i självstyrelselagen in
föra och möjliggöra även för framtiden en ur abnorma förhållanden härflytande lag
stiftning, vilken även i riket allmänt betraktas såsom bärande med det första upphävas. 
Att den nuvarande kristidslagstiftningen och de i kraft av den utfärdade förordnin
garna icke skulle tillerkännas hemortsrätt, vore så mycket naturligare som de till inne
hållet i hög grad avvika från den allmänna rättsordningens grundsatser. Sålunda till
godoses även det betydelsefulla intresse, vilket såsom ovan i annat sammanhang be
tonats, bjuder att icke i självstyrelselagen intaga bestämmelser, vilka även för fram
tiden medgåve utfärdandet av dylika kristidsstadganden och föreskrifter, emedan des
sas kvarstående uti den åländska lagstiftningen sedan icke kunde förhindras . Bättre 
vore därför att låta bero vid det faktiska medgivande allenast, som från landskapets 
sida gjorts. 

jag föreslår därför: 

att ur kommittens förslag till 9 § 2 mom. 1 p. skulle, efter ordet: »krigstillstånd» 
utgå vad som följer ända till och med: »Undantagsförhållanden äro nödvändiga», och 
i stället nuvarande lagtext bibehållas från och med: »sådana inskränkningar i» etc. till 
och med: »även annars äro nödvändiga1>. 
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Omsorgen om att bibehålla Ålands jord i åländska händer är likaledes en väsentlig f) g § 2 mom 

uppgift vid revisionen av självstyrelselagstiftningen. Det väsentligaste stadgan det I p. (sid. 30 ff. 
härvid är 5 § i »garantilagem. Men det är nödvändigt även att i avseende på expro- i betänkan

priationsrättens användning tillse, att »garantilagens1> rättsskydd icke försvagas eller det). 17 ~ I 
göres illusoriskt. jag omfattar i sådant avseende kommittens ändringsförslag med en 6mlofmf.~ pb.(~_id. • 1 etan-
viss modifikation och föreslår följande lydelse: kandet) . 

1>rätt till expropriation av fast egendom för statsverkets ordinarie förvaltningsbehov1> 
(jämte motsvarande ändring i 17 § 1 mom. 9 p.). 

Under tider, då statens förvaltningsverksamhet överhövan utvecklas, kunde så
lunda åtminstone någon trygghet vinnas mot konstlade och mer eller mindre tillfälliga 
behov. 

I analogi med vad som anförts rörande expropriation borde även åt 23 §givas ett g)23§ I mom. 

närmare bestämt innehåll. Sålunda borde statens rätt att på vissa grunder återtaga 
den jordegendom, som överlåtits åt landskapet med nyttjanderätt, inskränkas till de 
fall, då egendomen komme till användning för vissa behov, på sätt Ålandskommitten 
i 25 §av dess betänkande den 3 december 1919 föreslog, likväl med ett tillägg. Enligt 
mitt förslag skulle 23 § 1 mom. erhålla följ ande lydelse: 

1>0yttjanderätten till statens jordegendom i landskapet Åland övergår till landska
pet, dock icke beträffande sådan egendom, som förblir anslagen till boställen åt statens 
tjänstemän, ej heller till den del egendomen nu eller framdeles. kommer till använd
ning för lots- och fyrinrättningens, tullverkets eller kommunikationernas eller försva
rets behov.» 

Helsingfors, den 24 oktober 1941. 

Ernst Estlander. 

Il 
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RESERVATION 111. 

a) Vattenrätten. 

Stadgandena om rätt att använda vattenkraften i strömfall och att bygga i vat
tendrag hava, på sätt i kommittens motivering framhålles, icke någon nämnvärd till
lämpning på Åland, enär nödig vattenkraft icke står till buds, om man ock med utnytt
jande av vårflödet eller hästregnen kanske på ett par ställen kunnat inrätta en pärt
hyvel eller husbehovssåg. Vid sådant förhållande har varken riket eller landskapet nå
got egentligt intresse för lagstiftningen på detta område. Däremot är det, såsom kom
mitten jämväl påpekar, av betydelse för landskapet att omhänderhava den lagstift
ning, som reglerar vattnets användande till gagn för jordbruket och dess binäringar. 
Då likväl vattenrättslagstiftningen bildar ett sammanhängande helt och exempelvis 
bestämmelserna om flottning av skogsalster stå i visst samband med stadgandena om 
användning av vattenkraften i strömfall, är det för vinnande av större reda och enhet
lighet av vikt, att sagda lagstiftning icke uppdelas mellan riket och landskapet utan 
i sin helhet tilldelas landskapet. Men detsamma gäller även det rättsliga förfarandet, 
då vattenområde skall utnyttjas. Stadgandena härom äro intimt förbundna med 
vattenrättslagstiftningen i övrigt, varför gränsen mellan rikets och landskapets lag
stiftningsbehörighet bleve oklar och möjlighet av kompetenskonflikter i följd härav 
förelåge, därest lagstiftningen om den rättsliga proceduren i enlighet med kommittens 
förslag skulle hänföras till rikets kompetens. Därtill kommer att nämnda förfarande 
med hänsyn till förhållandena i landskapet kan göras vida enklare än motsvarande 
förfarande i riket med dess vattenrika älvar, väldiga forsar och stora sjöar. Det vore 
därför enligt min tanke olyckligt, om landskapet på vattenrättslagstiftningens område 
skulle bindas vid den vidlyftiga apparaten för handläggning av vattenrättsärenden, 
som är nödvändig i riket. 

b) Tillägg till 40 §. 

Därest det av kommitten uppgjorda förslaget till ändrad lydelse av självstyrelse
lagen blir godkänt, torde i 40 §av förslaget nämnd meningsskiljaktighet ganska sällan 
yppa sig. Det vore ock för det goda samarbetet mellan riket och landskapet lyckligt, 
om tillämpningen av stadgandet i sagda lagrum i görligaste mån skulle undvikas, enär 
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därvid på grund av sakens ömtåliga beskaffenhet en icke önskvärd spänning mellan 
riket och landskapet lätt uppstode: Denna spänning skulle än mer stegras, därest 
den eller de, som enligt högsta domstolens avgörande oriktigt tolkat självstyrelselagen, 
skulle på grund av vidtagen åtgärd ställas under åtal. En sådan möjlighet borde därför 
genom uttrycklig lagbestämmelse förebyggas. Detta synes vara så mycket mer moti
verat, som 39 § i kommittens förslag förutsätter åtal av lantrådet eller ledamot i land
skapsstyrelsen, då dessa, i fall där meningsskiljaktighet angående deras befogenheter 
enligt självstyrelselagen icke föreligger, förfara lagstridigt eller göra sig skyldiga till 
försummelse i tjänsten. Med hänsyn härtill föreslår jag, att till 40 § skulle fogas ett 
andra moment av följande lydelse: 

Ej må den, vars förvaltningsåtgärd enligt 1 momentet ogillas, härför ställas under 
åtal. 

Leonard Nordling. 
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bekämpande av sjukdomar hos fisk- och kräftbeståndet tillhöra fiskerilagstiftningen 
och falla på grund härav under landskapets kompetens.1) 

Lagstiftningen angående behörighet att utöva läkarkallet, tandläkar- samt djur
läkaryrket har redan enligt gällande kompetensfördelning ansetts underlyda rikslag
stiftningen; detsamma bör gälla den vid apoteks- och veterinärväsendet anställda per
sonalens kompetens. jämväl kan från statens sida det krav uppställas, att sjuk- och 
medikalgymnaster, massörer, barnmorskor, hälso- och sjuksköterskor och sjukvår
dare fylla enahanda fordringar, som tilläventyrs finnas uppställda för utövande av 
motsvarande sysslor i övriga delar av riket. De i riket gällande bestämmelserna an
gående den i sådan verksamhet sysselsatta personalens utbildning, allmänna rättig
heter och skyldigheter torde även höra rikslagstiftningen till. 

Beträffande sinnessjuklagstiftningen har densamma enligt statskommittens, på 
hävdvunnen tolkning baserade förslag, hänförts till rikets behörighetsgebit, för såvitt 
denna lagstiftning innefattar legal garanti för den personliga okränkbarheten och oan
tastligheten eller äger samband med straffprocessen eller straffverkställigheten. Land
skapet har t.v. icke utnyttjat sin lagstiftningsbefogenhet på övriga delar av detta om

råde. 
Till rikslagstiftningen hava ytterligare hänförts bestämmelser om rättsmedicinska 

obduktioner och undersökningar samt lagstiftning om distrikts- , stads- och kommunal
läkare ålagda andra statsmedicinska uppgifter inom områden, hörande till rikets lag
stiftningsmakt. Regleringen av dessa läkares tjänstgöringsområden synes på grund 
av Ålands insulära läge och landskapets geografiska struktur lämpligen överlämnas åt 
den lokala lagstiftningen. Dock har inom kommitten även den mening uttalats, att 
dessa tjänstgöringsområden borde fastställas av landskapsstyrelsen i samråd med 
medicinalstyrelsen, på det att statsmyndigheterna måtte beredas tillfälle att övervaka, 
det distriktsindelningen till område och gränser bleve effektiv i anslutning till den 

allmänna läkarvårdens system. 
Genom den nya lagen om den allmänna läkarvården, given den 9 juni 1939, av

skaffas provincialläkartjänsterna och ersättas med s.k. länsläkartjänster; lagen för
utsätter inrättande av en landskapsläkartjänst för Åland, vars innehavare beträffande 
utnämning, tjänsteställning och åliggande vore likställd med länsläkarna i riket. Dessa 
funktionärer skulle såsom statstjänstemän direkte underlyda medicinalstyrelsen och 
länsstyrelsen. Antecknas bör att ikraftträdandet av åberopade lag genom lag av den 
19 december 1940 blivit uppskjutet till den 1 januari 1942; proposition om ytterligare 

uppskov har i dessa dagar förelagts riksdagen. 
Den nya lagstiftningen inför ett legalt tvång för kommunen att med lagfäst un

derstöd ur statsmedel anställa och avlöna stads- och kommunalläkare. Dessa av hälso-

i) En avvikande mening har uttalats av högsta domstolen uti ett den 16 mars 1938 givet 
utlåtande. A. D. VI sid . 117. 
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och sjukvårdens effektivisering påkallade förpliktelser synas böra såsom rikslag gälla 
för riket i dess helhet inklusive Åland. 

En legislativ reglering av apoteksväsendet har i riket ägt rum genom lag av den 
4 januari 1928 och därtill anslutna verkställighetsföreskrifter. Rörande handeln med 
apoteksvaror och dessas fabriksmässiga tillverkning stadgas åter _i apoteksvarulagen 
av den 5 december 1935 och i en därtill ansluten förordning. Det lagstiftningsgebit , 
som inrymmes i berörda två lagar, har kommitten förbehållit rikets lagstiftningsmakt. 
Lagstiftningen på dessa specialområden förutsätter nämligen en effektiv och sakkun
nig tillsyn från det allmännas sida. Den avgift, som påföres apotek, är till sin natur 
en näringsskatt, och tillkommer landskapet på grund av 21 § i gällande självstyrelse
lag bestämmanderätten över denna pålaga. 

Slutligen har lagstiftningen angående köttkontroll och införsel av vissa djurslag 
och djurprodukter av kommitten hänförts till rikslagstiftningen, vilket synes stå i 
överensstämmelse med självstyrelselagens system. Denna regel har även fått uttryck 
i åberopade överenskommelseförordning, dock med vissa modifikationer till landska
pets förmån. Kommitten har i enlighet härmed lagt lagstiftningsrätten på detta om
råde i rikets hand. Däremot har förvaltningsverksamheten ansetts böra inom vissa 
gränser tillföras landskapet (17 § p. 7). 

I ovanberörda delar har kommitten i huvudsak följt de riktlinjer för kompetens
fördelningen, som av statskommitten uppgjorts. Dock har kommitten ur sitt förslag 
uteslutit statskommittens förslag såvitt rikslagstiftningen utsträckts till det legala 
tvånget för kommunerna beträffande barnmorske- och sjukvårdens upprätthållande. 
Kommunernas legala förpliktelser beträffande upprätthållande av sjukhusvården, 
barnmorske- och hälsosköterskeverksamheten m. fl. härmed jämförliga åligganden 
inom den allmänna hälsovårdens ressort torde böra ordnas av landskapet självt på 
sätt lämpligast synes. Rikets föreskrifter kunna på grund av landskapets säregna för
hållanden vara förfelade på Åland. Någon frestelse för landskapet att åvälva kom
munerna mindre uppoffringar än dem, som pålagts rikets kommuner, torde knappast 
föreligga, synnerligast som statens bidragsskyldighet till kostnaderna för dessa för
valtningsgrenar ytterst är beroende därav, huruvida omsorgen om den allmänna hälso
vården motsvarar de krav riket i sitt eget intresse uppställer. 

Såsom av det ovanstående framgår omfattar medicinalväsendets rättsgebit ett 
mycket stort antal lagar och författningar; en intensiv reformverksamhet har ägt rum 
och pågår fortfarande inom denna ressort. Då nya lagar och författningar under den 
närmaste framtiden äro att emotse, ligger den fara nära till hands, att nya luckor i 
systemet kunna uppstå . Kommitten är likväl övertygad om, att de gränser för lag
stiftningsbefogenheten, som i förslaget utstakats, vid lagstiftningen skola visa sig 
vara tillfyllest för bestämmande av kompetensfördelningen. 

z) Statens anläggningar på Åland. (2 mom. p. 16). 

På grund av den ställning landskapet statsrättsligt intager föl riket har kommit-
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ten ansett att lagstiftning angående statens anläggningar på Åland borde höra riket 

till. 
å) Offentlig sjörätt; lufttrafiken; utrikeshandelns enhetlighet; varuutbytets fr i

het; åtgärder ti11 befrämjande av den inhemska sädens avsättning ; radioväsendet. 

(2 mom. p. 17; 11 § 1 mom: p. 17). 
Den offentliga sjörätten eller sjöfartsrätten (bestämmelser angående sjöfartens 

främjande, tryggande, ordnande och beskattande, kontrollen över sjöfarten , farleder, 
s jötrafiksanstalter, fartygs nationalitet och registrering, kompetensvillkor för befäl
havare, sjöfartsstyrelsen, lots- och fyrväsendet, kanaler etc.) är enligt gällande lag 
förbehållen rikets organ. Kommunikationsväsendet är enligt lagens 17 § 1 mom. 7 p. 
bibehållet under statens förvaltning , resp. uppsikt ej blott såvitt angår statens kom
munikationer utan även i fråga om transitotrafiken och samtrafiken mellan landska
pet och fastlandet. Inrättandet och öppenhållandet av allmän farled eller sådan, som 
icke uteslutande användes för enskilt behov, ankommer å statens myndigheter. Mind
re samfärdselleder, ex. båt- och fiskeleder, hava dock ansetts tillhöra landskapet. 

Väghållningen är h.o.h. en landskapets angelägenhet. 
Från åländskt håll har det önskemål uttalats, att den lokala sjötrafiken och dess 

behov skulle tillgodoses genom åländsk lagstiftning och förvaltning samt att begrep
pet farled skulle i sådant syfte avgränsas. Likaså borde förvaltningen av ärenden , 
som röra samtrafiken med fastlandet betraktas såsom en åländsk angelägenhet. 

Praxis har i dessa frågor varit vacklande, t.o.m. då ärendet rört trafikleder av rent 
lokalintresse. Kommitten har vid prövningen av denna fråga funnit, att lagstiftnin
gen angående sistnämnda samfärdselleder bör hänföras till landskapets kompetens 
samt att ett förtydligande i sådant syfte bör i lagen införas. Från den riket förbehåll
na sjöfartslagstiftningsrätten borde till landskapets förmån uttryckligen undantagas 
»lagstiftningen rörande den lokala sjötrafiken med fiske-, turist- och andra därmed 
jämförliga farkoster ävensom härför avsedda kommunikationsleden>. Till frågan 
om förvaltningsbefogenheterna på den lokala samfärdselns område skall kommitten 

senare återkomma. · 
Det ligger i sakens natur, att normering av exporten för tillvaratagande av vik

tiga handelspolitiska intressen (ex. smör och näringsfett) bör falla under rikets exklu
siva behörighet. Den i 11 punkten i dess nuvarande lydelse begagnade lokutionen 
»handelns enhetliga ordnande» avser givetvis utrikeshandeln, men icke resp. närings
grenar såsom sådana, då ju kompetensfördelningen i detta avseende regleras på annat 
ställe av lagen. Ett förtydligande av detta uttryck i lagtexten torde anses påkallat. 

Inom kommitten har emellertid av en medlem föreslagits, att det i föreliggande 
punkt upptagna stadgandet om »tullens och utrikeshandelns enhetliga ordnande» 
skulle i lagtexten erhålla en begränsad giltighet i så måtto , att handel och trafik mellan 
utlandet och Åland icke finge av riket inskränkas eller förbjudas annat än om sådan 

inskränkes eller förbjudes mellan hela riket och utlandet. 

53 

Till rikets exklusiva behörighetsgebit har i likhet med gällande lag hänförts lag
.stiftning angående »varuutbytets frihet», varmed i detta sammanhang förstås den 
inom vissa näringsrättsliga skrankor frilagda inrikescirkulationen av handelsvaror 
och förnödenheter mellan säljare och köpare samt mellan olika landsdelar. 

En medlem av kommitten har föreslagit en sådan begränsning av statens all
männa lagstiftningsbefogenhet, att varuutbytet mellan Åland och rikets övriga delar 
icke finge påläggas inskränkningar eller tullar eller andra hinder till landskapets nack
del, och hänvisar reservanten bl. a. till analogin med motsvarande stadgande i 22 § l 
punkten av gällande självstyrelselag. 

Den av tull- och handelspolitiska motiver dikterade lagstiftningen angående be
frä mjande av den inhemska sädens avsättning och tryggande av landets självförsörj
ning har i förslaget upptagits bland områden, hörande till rikets exklusiva lagstift
ningsmakt. 

Lagstiftningen angående radioväsendet, som icke uttryckligen beröres i själv
styrelselagen har likaledes hänförts till rikslagstiftningens gebit. 

ä) Ändring i kommunal eller kameral indelning. (2 mom. p. 18). 
Frågan om kommunal indelning måste vara enhetligt reglerad över hela statsom

rådet. Detta gäller såväl förutsättningarna för indelningsändring, dess genomförande 
och rättsverkningar samt förfarandet. Den ecklesiastika och den judiciella indelnings
ändringen falla likaledes utanför de för självstyrelsen utstakade gränserna. Däremot 
måste ändring i den administrativa indelningen anses höra landskapet till, såvitt angår 
förvaltningsverksamhet, som ankommer å landskapet. Så länge polisförvaltningen på 
Åland handhaves av statens och landskapets myndigheter gemensamt måste givetvis 
en ändring i resp. distriktsindelning genomföras efter samrådan mellan rikets och land
skapets behöriga organ. 

Den kommunala, administrativa, ecklesiastika och judiciella indelningen följer 
i regeln ägogränserna åt, men fall kunna förekomma, då resp. indelningsgränser blivit 
uppdragna över ägorna till en odelad fastighet. En kameral utbrytning blir då erfor
derlig ex. vid införlivning av delar av jordbruksenheter med stad och köpingskommun 
eller överflyttning av sådana delar från en landskommun till en annan eller ock för 
utjämnande av vissa i vårt land talrikt förekommande oregelbundenheter i rikets in
delning. Den lagstiftning, som har till uppgift att avgränsa den kamerala indelningen 
efter övriga indelningar, bör äga enhetlig tillämpning över hela statsområdet. 

ö) Område, som är reglerat genom internationeUa fördrag. (2 mom. p. 19). 
Denna punkt har av kommitten upptagits i oförändrad avfattning. 
En medlem har ansett rikets lagstiftningsbehörighet böra inskränkas i så måtto 

att landskapets autonomi icke finge genom fördrag beskäras (se reservation I I sid. 89). 
aa) Område, som härintills icke av lagstiftningen förutsatts. (2 mom. p. 20). 
Denna punkt, som infördes i 1919 års proposition, har icke ansetts hava en så 

vidsträckt innebörd, att varje ny lagfråga, som uppkommer, eller varje utveckling 
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eller påbyggnad av godkända rättsnormer skulle vara undantagen landskapets kompe

tens. I 9 § uppräknas vissa huvudgrupper av rättssystemet, vilka genom det normala 

lagstiftningsarbetet undergå en kontinuerlig utveckling, varvid den legislativa norme
ringen kan utsträckas till nya rättsförhållanden, som ej tidigare varit reglerade. Att 

alltid anse dylika nya rättsförhållanden såsom >>Område, vilket härintills icke av lag
stiftningen förutsatts», kan - på sätt statskommitten riktigt anmärker - icke hava 

varit lagstiftarens mening, utan åsyftas härmed alldeles nya lagstiftningsgebit, som ti 

digare ej ingått såsom länkar i rättssystemet, bl. a. frågor, som framkallats genom ny
uppkomna faktiska förhållanden (ex. teknikens vinningar, uppfinningar och dyl.) . 

Trots denna begränsning, vilken i praxis godtagits1) har stadgandet i sin nuvarande 

vaga avfattning lämnat rum för meningsskiljaktighet. Ett lagstiftningsområde, som 

principiellt borde höra landskapet till, kan på grund av detta stadgande förklaras vara 
underlagt rikets lagstiftningsbehörighet. Dessa tolkningssvårigheter skulle enligt 
kommittens åsikt väsentligen minskas, i fall de i 9 § självstyrelselagen ingående all

männa grundsatserna skulle tjäna till ledning vid frågans avgörande. Kommitten 

J1ar i sådant syfte t ill stadgandet fogat ett förtydligande tillägg. 

10 ( 11) §.2) 

Motsvarande 11 § i självstyrelselagen har i sin sammanträngda form utfallit re
daktionellt otillfredsställande. De begagnade ordalagen hava lämnat rum för tvekan, 

huruv ida rättigheten att i administrativ väg utfärda förordningar för Åland jämväl 
hänför sig till ärenden, som falla inom ramen för landskapets lagstiftningsbehörighet , 

eller om paragrafen åsyftar endast sådana av presidenten eller statsrådet för landska
pet utfärdade förordningar, vilka tillhöra rikets lagstiftningsområde. Den senare 

tolkningen har gjorts gällande av landskapets myndigheter, främst på den grund av 
att den motsatta uppfattningen ansett s ofö renl ig med självstyrelsens princip. Den 

vetenskapliga tolkningen (Erich , Hermanso n) har däremot ställt sig på den stånd
punkt, att republikens president och statsrådet geno m paragrafen tillerkänts befogen
het att i den däri stadgade formen utfärda förordningar för landskapet i ärenden, som 

en ligt självstyrelselagen hänförts till landskapets lagstiftningskompetens . Det erkän
nes härvid, att landskapet utan avseende å denna regeringsmakten tillkommande be
fogenhet har full frihet att inom de behörighetsgränser lagen utstakar taga ett rätts

område under behandling och genom landskapslag försätta den utfärdade förordnin

gen ur kraft. 
Statskommitten har i sitt förslag omformulerat paragrafen i. enlighet med den 

tolkning, som enligt vad ovan angivits kommit till uttryck. Enligt kommittens upp-

1 ) Å. D. Il s id . 131 ff, 138. 
2) Siffrorna inom parentes angiva paragrafföljden i den gällande självstyrelselagen. 

I 
) 
I 
I 
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fattning skulle paragrafen i denna lydelse bliva utan varje praktisk betydelse; under 

den tid autonomilagen varit i kraft har regeringen veterligen endast i ett enstaka fall 
gjort bruk av sin å förordningen grundade förmenta befogenhet.1) Ur principiell syn

punkt kunna vägande anmärkningar göras mot ett systern, som förutsätter konkurrens 
av två olika lagstiftningsformer på samma lagstiftningsgebit, även om man vidhåller 

grundsatsen om landskapslagstiftningens prioritet framför regeringens administra
tiva förordningar. Utfärdandet av dylika förordningar synes vara utan nämnvärd 

betydelse, då ju landstinget, som sammanträder två gånger årligen och även däremel

lan kan sammankallas, vid första påföljande session är i tillfälle att antaga en land
skapslag, varigenom förordningen upphäves. Däremot kan det i vissa fall vara av 
vikt, att förordning utfärdas i ärende, som endast berör landskapet, men i vilket lag

stiftningen ankommer å riket. Kommitten har i enlighet härmed omformulerat denna 
paragraf i den riktning, att regeringens befogenhet att utfärda förordningar rörande 

Åland avser endast· sådana områden, som hänförts till rikets lagstiftningsbehörighet. 

11 (10, 12) §. 

Enligt självstyrelselagen är kompetensfördelningen sålunda bestämd, att de om 

råden, som hänförts till rikets uteslutande lagstiftningsbehörighet i lagen uppräknas; 
alla uppgifter, som icke förbehållits rikets organ, tillhöra landskapet Åland. Detta 

systern för lagens uppställning, som föranletts av praktiska skäl, har vållat mycken 
osäkerhet i tillämpningen och lämnat alltför stort spelrum åt olika tolkningsmetoder. 

Tvivelsmål i fråga om lagstiftningskompetensen komma i flere fall att yppa sig, därest 
icke resp . rättsområden tydligt angivas såsom tillhörande landskapet. Vissa undan

tag och förbehåll till rikets förmån, som framgå ur 9 §, måste även förfullständigas med 

bestämmelser rörande landskapets andel i lagstiftningsbefogenheten . Med avseende 
härå har kommitten , för erhållande av möjligast klara behörighetsgränser mellan riket 
och landskapet och för att såvitt rnöj ligt eliminera det här framträdande osäkerhets

rnomentet, ansett sig böra i 11 § avgränsa landskapets behörighetsområde i förhål
lande till riket genom uppräkning av de viktigaste rättsgebit, som hänförts till land

skapets kompetens. Enär uppräkningen givetvis icke kan bliva uttömmande och nya 
rättsområden efterhand tillkomma måste exemplifieringen kompletteras med ett all

mänt stadgande angående »övriga angelägenheter, vilka icke såsom rikslagstiftning 

blivit riket förbehållna». 
Kommitten är övertygad däron1, att gränserna mellan rikets och landskapets 

kompetens genom förslagets 9 § jämförd med 11 § blivit uppdragna med vida större 

tydlighet än i den nuvarande lydelsen samt att, om förslaget vinner beaktande, några 
svårlösta tolkningsfrågor knappast skola föreligga, eller åtminstone att tolkningssvå-

1) A. D. IV sid . 168ff. 
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righeterna skulle i avsevärd mån underlättas. 1 den reviderade avfattningen skulle 
dessa paragrafer utan tvivel bereda ett klarare direktiv för kompetensprövningen än 
den nuvarande, i dessa delar bristfälliga lagstiftningen erbjuder. 

Av de under punkterna 1-19 omförmälda, landskapet förbehållna rättsområdena 
har flertalet redan av kommitten behandlats i samband med 9 §. De undantag och 
begränsningar, som i de olika punkterna angivas, motsvara resp. stadganden i 9 §. 
Det kan emellertid inträffa att till ett rättssystem är att hänföra enstaka stadganden 
av rikslagstiftningsnatur (ex. bestämmelser från rättegångs-, utsöknings- eller skiftes
väsendet). Även om lagkomplexet enligt 11 §i princip förbehållits landskapets kom
petens förbliva dessa stadganden rikslagstiftning och kunna inarbetas endast enligt 
regeln för lagar »av blandad natur». (Jfr 12 § slutmomentet). - En undantagsställ
ning intaga de rättsområden, som nämnas under punkterna 4, 6, 8 och 9, såvitt angår 
stadganden av privaträttslig natur (se ovan sid. 34). 

Det övergångsstadgande, som ingår i första momentet av nuvarande 10 § kan icke 
såsom sådant bibehållas utan har i delvis förändrad avfattning överförts till slutstad
gandena i kommittens lagförslag. 

Förbehållet i 10 § 2 mom. »med det undantag, som i 27 § omförmäles» kan ute
lämnas, utan att detta innefattar någon saklig avvikelse från den nu gällande ordnin
gen. Undantaget avser nämligen den i 27 § förutsatta lagen angående landskapets 
inbyggares skyldighet att tjänstgöra vid lots- och fyrinrättningen. Denna lag är av 
rikslagstiftningsnatur, men jämlikt 5 § lagen om självstyrelselagens bringande i verk
ställighet skall landstinget beredas tillfälle att avgiva utlåtande över en eventuell re
geringsproposition i ämnet. Någon lagstiftningsåtgärd i sådant syfte har ännu icke 
kommit till stånd. 

Uti andra momentet av 11 § behandlas de båda formerna för utövningen av land
skapets lagstiftningsrätt: landskapslagar, innefattande självständiga lagstiftnings
akter och landskapslagar, innefattande recipierad allmän lagstiftning. En tredj e 
grupp bilda landstingsbesluten i beskattningsfrågor; dessa sistnämnda skulle icke be
nämnas landskapslagar. 

12 §. 

Enligt ålandskommittens förslag (sid. 18 och 25) skulle den lokala lagstiftnings
makten anförtros åt landstinget och presidenten gemensamt sålunda, att varje av lands
tinget antagen lag skulle för att träda i kraft erfordra presidentens stadfästelse. Uti 
regeringspropositionen till 1919 års riksdag hade presidentens stadfästelserätt, förbun
den med absolut vetorätt, bibehållits, men i riksdagen erhöll 12 §sin nuvarande lydelse, 
som tillerkänner presidenten absolut veto utan sanktionsrätt och i allt övrigt gör Iand
skapslagstiftningen beroende endast av landskapets eget lagstiftningsorgans beslut. 
Presidentens inflytande å landskapslagstiftningen är betingat, dels av den självklara 
uppgiften att övervaka, att landstingets kompetens icke överskrides, dels av omsorgen 

f 

57 

att rikets »a llmänna intresse» icke åsidosättes. Grundsaten att de åländska lagarna 
verkligen i statsrättslig mening äro utslag av den åländska befolkningens, närmare 
angivet dess lagstiftande organs vilja, icke några under positiv medverkan av den 
högsta regeringsmakten i republiken tillkomna partikulära rikslagar, är sålunda genom
förd i autonomilagen (Erich). 

1 mom. av föreliggande paragraf har överförts till 11 § och i 2 mom. har en re
daktionell ändring vidtagits. 

Uti 3 mom. stadgas, att republikens president i vissa fall skall vid utövningen av 
sin vetorätt beträffande landstingets lagstiftning infordra högsta domstolens utlåtand e. 
Enligt numera vedertagen rättsuppfattning1) anses högsta domstolens uppgift i dessa 
fall innefatta endast en konsultativ prövning, men att domstolen icke på ett för presi
denten bindande sätt avgör kompetensfrågan. Under den tid Ålands autonomi varit 
i funktion har högsta domstolens utlåtande - frånsett ett enstaka undantagsfall2) -

i praxis städse varit normgivande för presidentens resolution. 
Enligt tidigare vedertagen praxis hade vederbörande ministerium vid föredrag

ning av resp. landstingsbeslut aktat nödigt inbegära förhandsyttrande av ålandsdele
gationen innan ärendet föredrogs för republikens president i statsrådet. Under se
nare år har ålandsdelegationen endast i jämförelsevis få undantagsfall anlitats såsom 
expertkollegium, utan har högsta domstolens utlåtande, där sådant ansetts påkallat, 
direkte inhämtats. Kommitten anser sig böra med beklagande konstatera, att ålands
delegationen, som uteslutande sysslar med landskapets angelägenheter och som under 
årens lopp förvärvat sig en rik erfarenhet på detta område, sålunda av vissa ministe
rier systematiskt blivit skjuten å sido samt att regeringsmyndigheterna icke i den om
fattning som vederbort begagnat sig av delegationens sakkunskap. Enligt vad för 
kommitten uppgivits hava domstolens medlemmar, vilka även eljest hava en stor ar
betsbörda och äro nödsakade att handlägga de ömtåliga åländska Iagstiftningsfrå
gorna i brådskande ordning, varit synnerligen tillfredsställda med delegationens för
handsgranskning, vilken varit ägnad att underlätta ärendets handläggning. 

Inom kommitten har den åsikt uttalats , att ålandsdelegationen på grund av sin 
paritetiska sammansättning och sin grundliga kännedom om självstyrelselagen och 
dess säregna system innehade de största förutsättningarna för att kunna tillhandagå 
republikens president med fackutlåtanden, och att den uppgift, som enligt 12 § 3 mom. 
arikommer å högsta domstolen fördenskull lämpligen borde överlämnas åt delegatio
nen. Kommitten har likväl vid övervägandet av denna viktiga fråga kommit till det 
resultat, att en sådan genomgripande förändring av det nuvarande förfarandet icke 
kan anses välbetänkt. Om ålandsdelegationen insättes i högsta domstolens ställe 
skulle delegationens hittillsvarande ställning förändras och ev. det krav böra upp-

1 ) Erich I I sid. 389, 390. 
2

) A. D. VI sid. 114. 
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ställas att ledamöterna måste vara lagfa rna. Även om högsta domstolens skyldighet 
att tillhandagå republikens president med utlåtanden i dessa lagstiftningsfrågor ich 

skulle i självstyrelselagen uttryckligen påbjudas, stode det givetvis presidenten öppet 
att, när han finner sådant nödigt, anlita högsta domstolen som rådgivande organ. Med 

avseende härå har kommitten ansett landets högsta judiciella myndighet fortfarand t 
böra beredas tillfäll e att uttala sin åsikt i de juridiska spörsmål, som beröra landska· 

pets lagstiftningsgebit. Då det emellertid är nödvändigt att dessa ärenden bliva med 

största möjliga tillbudsstående sakkunskap förberedda, har kommitten velat lägga 
särskild vikt uppå, att även ålandsdelegationen finge utlåta sig innan en kompetens

fråga avgöres, vilket vore ägnat att från landskapets sida stärka förtroendet till 
att det träffade avgörandet motsvarar vad som kan anses rättvist och skä-

1 igt. Kommitten har i enlighet härmed infört ett tillägg till föreliggande moment 

av 12 §. 
Förbehållet att republikens president äger rätt att låta landskapslag förfalla, där 

han anser lagen vara »stridande mot republikens allmänna intressem intogs i själv
styrelselagen i samband med den änd ring i systemet för landskapslagarnas utfärdande, 

som vid riksdagen genomfördes vid sanktionsrättens utmönstrande. Stora utskottet 

hade i första läsningen ansett, att presidentens vetorätt finge begagnas endast i det fall, 
att la ndstinget överskridit sin lagstiftningsbefogenhet. Vid andra läsningen ändrade 

utskottet sitt förslag i enlighet med grundlagsutskottets betänkande, som innefattade 
rätt för presidenten att inlägga sitt veto jämväl i det fall , att en av landstinget antagen 

landskapslag ansågs strida mot republikens allmänna intresse. Under riksdagsdebat
ten riktade särskilda talare (Schauman, Voionmaa, Ryömä, Estlander, von Wendt) 

anmärkningar mot detta sistnämnda förbehåll, som ansågs ägnat att obehörigen kring
skära autonom in och t.o.m. göra självstyrelsen illusorisk. Det framhölls i sådant av

seende att prövningen av fr ågan, huruvida landst inget i ett givet fall överskridit sin 

befogenhet, vore en juridisk fråga, som komme att bedömas med stöd av högsta dom
stolens utlåtande, och att det måste förutsättas, att högsta domstolen icke komme att 

i sin lagtolkning alltför snävt draga gränserna för landskapets lagstiftningskompetens. 
Spörsmålet om »rikets allmänna intresse» vore däremot en politi sk fråga, som det an

kom på regeringen att avgöra ur politisk synpunkt. Genom detta stadgande skulle 
hela självstyrelsen bringas i gungning och ett permanent konfliktämne skapas. R iks

dagen beslöt emellertid med 99 röster mot 86 att godkänna stora utskottets förslag i 
denna punkt. 

Den befogenhet, som genom berörda stadgande tillerkänts presidenten, är enligt 

kommittens åsikt till sina grunder svävande och beroende på prövning i anslutning 
till för tillfället rådande politiska stämningar. I huvudsak äro ju rikets intressen re

dan beaktade genom den i självstyrelselagen genomförda kompetensfördelningen och 

kompetensprövningen. Veterligen har vetorätten på denna grund icke i praxis behövt 
utnyttjas, utom i ett enda fall, då en landskapslag av en obetydlig anledning hindrades 
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träda i kraft.1) Det synes överensstämma med lagens rätta förstånd, att en viss var
sam het bör iakttagas vid vetorättens utövning på nu angivna grund och att befogen

heten icke utövas på sådant sätt, att autonomins grundprinciper, vilka presidenten 
jämlikt 24 § R. F. jämväl äger upprätthålla, obehörigen läderas. Ifrågavarande uttryck 

med dess obestämda och tänjbara innebörd bör enligt kommittens mening modifieras 
och avgränsas samt härmed förknippade osäkerhetsmoment ur självstyrelselagen av
lägsnas. 

Kommitten har i nu omförmält syfte stannat vid en sådan avfattning av detta 
stadgande, att vetorätten i denna form kunde komma till användning i de fall, att 

landstinget vidtagit lagstiftningsåtgärder , som uppenbarligen inkräkta på rikets inre 

eller yttre säkerhet eller på dess allmänna handels- eller tullpolitiska intressen eller 
verka skadligt på Finlands statsfinansiella stä llning. Genom en sådan avgränsning av 

ifrågavara nde förbehåll skulle enligt kommittens uppfattning stadgandets innebörd 
och syftemål klarläggas och möjligheterna till en alltför extensiv tolkning till landska

pets nackdel elimineras, utan att likväl riket s berättigade intresse skulle i något av
seende ås idosättas. 

En medlem av kommitten har ansett stadgandet angående 1>rikets allmänna in
tresse» böra ur lagen h.o.h . uteslutas samt att landstingsbeslut om antagande av land
skapslag borde insändas genom landshövd ingens, ej genom länssty relsens försorg. 
(se reservation I I sid. 87, 88). 

En annan medlem har föres lagit, att till paragrafen skul le fogas ett tillägg av inne
hå ll , att presidenten ägde rätt att inlägga veto även då landskaps lag icke tillkommit i 
föreskr iven ordning (se reservation I sid. 83) . 

Till 12 § har i enl ighet med statskommittens förslag fogats ett nytt moment, an- · 

gäende s.k. lagar av blandad natur. Statskommittens motivering till detta moment 
är av följande lydelse: 

»Det förekommer ofta nog att lagar och förord ningar upptaga rättsnormer, vi lka 

med avseende å sin art äro att hänföra dels till rikets, dels till landskapets behörighets
område, samt att bestämmelser, hörande till båda kategorierna äro så sammanflätade, 

att en uppdelning utan omarbetning ej kan genomföras. I praxis hava dylika lagar av 

blandad natur behandlats så lunda, att landstinget med eller utan ändringar i de delar, 
som hänföras till landskapets befogenhet, accepterat vederbörande författning så

som ett enhetligt, systematiskt uppställt lagkomplex. Sålunda har inkodifiering i lo
kal lag av stadganden, hörand e till rikslagstiftningen, icke i och för sig ansetts utgöra _ 

hinder för landskapslagens ikraftt rädande, då i landskapslagen upptagits enstaka stad
ganden i ämnen, som rätteligen hört rikslagstiftningen till , men som utgöra integre
rande delar av den lokala lagen och ansetts böra däri upptagas för att komma i sitt 

rätta sammanhang. Ett dylikt förfaringssätt har dessutom ansetts betingat av prak-

1) A. D. VI sid. 114. 
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tiska skäl , enär eljest tvivel kunde uppkomma därom, huruvida resp. rikslagsbestäm
melser överhuvud skola, lösryckta ur sitt sammanhang, kunna förverkligas på Åland 
vid lokallagens tillämpning i praxi s. För domare resp. åklagare och andra sakägare 
skulle det medföra en betänklig osäkerhet och svårighet, därest de kompletterande riks
lagsbestämmelserna måste uppsökas på annat håll. » 

Ovan angivna principiella ståndpunkt beträffande betingelserna för blandade la
gars ikraftträdande hava i ett stort antal fall godkänts såväl i utl åt anden, avgivna av 
ålandsdelegationen och högsta domstolen, som ock av republikens president uti hans 
resolutioner i anledning av underställda landskapslagar. Förutsättning för ikraftträ
dandet har alltid varit, att någon förändring av gränslinjen mellan rikslagstiftningens 
och den lokala lagstiftningens giltighetsområden icke äger rum genom ikraftträdandet.1) 

De från rikslagstiftningen hämtade stadgandena böra i sak fullt överensstämma 
med vederbörande rikslag; sker avvikelse måste landskapet anses hava i denna del vid
tagit en självständig lagstiftningsåtgärd och därigenom gjort intrång i rikets lagstift 
ningsrätt. 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. 

Kommitten anser i likhet med statskommitten den principiella ståndpunkt, som 
i lagtillämpningen tagit sig uttryck, böra lagfästas genom uttrycklig föreskrift i själv
styrelselagen. 

13 §. 

Uttrycket »antaga petitionsförslag och motiom har utbytts mot »väcka initiativ». 
Syftemålet med landskapets berörda initiativrätt synes vara att bereda landst in

get möjlighet att med stöd av den lokala sakkännedom, varöver landskapsmyndighe
terna förfoga, påverka rikets lagstiftning i och för åvägabringande av särlagstiftning 
rörande Åland i något ämne, som enligt självstyrelselagen är förbehållet rikets exklu
siva lagstiftningsmakt. Landskapets initiativ bör gå ut på åstadkommande av en 
enbart för landskapet gällande lagstiftning. Härmed är icke sagt, att initiativet nöd
vändigtvis behöver utmynna i en fri stående lagstiftningsakt; de specialföreskrifter 
rörande Åland, varom fråga är, kunna likaväl inarbetas i det i ämnet tilläventyrs gä l
lande allmänna lagkomplexet. 

Landskapets nu berörda initiativrätt skulle enligt kommitteförslaget icke vara 
begränsad till lagmotioner; även framställningar av typen hemställnings- resp. fina ns
motioner bleve tillåtna. 

1 ) E ric/z I I sid. 385, 386. A. D. l l sid. 72, 73 (där till en början en strängare ståndpunkt av 
H. D. intages i principfrågan); lll sid. 103, 109, 110, 152, 156; IV sid. 92, 93, 94, 121 , 122, 
138, 143, 153, 166, 169; V sid. 124, 125, 134, 136. 

(i sak oförändrade). 

14 §. 

15 §. 

16 §. 

17 §. 
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Landskapets förva ltningsbefogenhet är enligt 17 § självstyrelselagen avgränsad 
enligt samma system, som i 9 § följts vid uppdelningen av lagstiftningskompetensen. 
Behörighetsgränserna i dessa två paragrafer täcka i huvudsak varandra; regeln är så
lunda den, att angelägenheter, som enligt 9 § äro förbehållna rikets exklusiva lagstift
ni ngsmakt, jämväl i fråga om den därav föranledda förvaltningsverksamheten an
komma å statsmaktens organ. I stort sett har kommitten ansett sig kunna följa denna 
beprövade linjedelning mellan stats- och landskapsförvaltning. Ett strängt vidhål
lande av denna grund för . kompetensfördelningen är dock enligt kommittens förme
nande icke någon tvingande nödvändighet ; avvikelse från regeln bör tagas i övervä
gande, där lämplighetsskäl tala för en förvaltningsförskjutning. 

Att de i 17 §av gällande lag under punkterna 1- 5 nämnda förvaltningsområdena, 
utrikesledningen, j ustitieförvaltningen, förvaltningen av militära angelägenheter, 
fö rvaltningen i fr åga om statens säkerhet samt statens finansförvaltning förbehållits 
riket är en självfallen konsekvens av Ålands statsrättsliga ställning. Däremot hava 
punkterna 6-8 av kommitten delvis omarbetats och uppdelats i fem nya avsnitt. 

Tillsynsbefogenheten över undervisningsväsendet. (p. 6). 

Enligt kommittens förslag skulle skolstyrelsens och sjöfartsstyrelsens obligatoriska 
inspektionsåligganden inskränkas till den förvaltningsverksamhet på undervisnings
väsendets område, som förbehållits riket. Å landskapsstyrelsen ankomme att tillse, 
det i landskapets lärdomsskola och sjöfartsläroverk ordning, god anda och goda seder 
äro rådande, att lärares och elevers uppförande är klanderfritt , samt att lärare och ele
ver fullgöra sina skyldigheter, så att eleverna bibringas den uppfostran och det kun
skapsmått, som äro nödiga för fullföljandet av det med resp. skolas verksamhet av
sedda ändamålet. Självfallet skulle rikets centrala fackmyndigheter på anhållan läm
na handräckning åt landskapsstyrelsen (jfr 17 § slutmomentet), då fråga är om biträde 
åt styrelsen vid skolornas uppsikt och vård. Ledningen av och tillsynen över folkskol- . 
väsendet på Åland ankommen jämväl å landskapsstyrelsen med biträde av landskapets 
fo lkskol inspektor. 

Förvaltningsverksarnheten och tillsynsbefogenheten på hälso- och sjukvårdens 
område. (p . 7.). 

Enligt 7 punkten skulle resp. statsorgans förvaltningsverksamhet och tillsynsbe
fogenhet inom denna ressort begränsas till de områden, som enligt 9 § hänförts till ri
kets lagstiftningsbehörighet, detta för såvitt sagda förvaltning icke lagligen ankommer 
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å kommunerna. Till denna punkt har fogats fem tilläggsmoment med syftemål att 
reglera en ordnad samverkan mellan medicinalstyrelsen och landskapsstyrelsen i fråga 
om fastställande av reglementen och instruktioner för sjukvårds- och förlossnings
anstalter, som upprätthållas av landskapet eller kommuner, samt vid regleringen av 
resp. tjänsteläkares tjänstgöringsområden och tillsättandet av vissa läkarbefattningar 
ävensom beträffande tillsynen över privata sjukvårds- och förlossningsanstalter. 

I fråga om handhavande av köttkontrollen, beträffande vilken lagstiftningsbefo
genheten jämlikt 9 § 2 mom. 15 punkten underlagts riket, föreslår kommitten en lokal 
förvaltningsförskjutning till landskapets förmån i överensstämmelse med den reglering, 
som f.n. gäller enligt överenskommelseförordningen av den 5 december 1924. 

Förvaltningsverksamheten på kommunikationsväsendets område . (p. 8). 
Enligt 9 § 2 mom. 17 punkten i kommittens förslag jämförd med 11 § 1 mom. 17 p., 

skulle lagstiftningen angående inrättandet, förbättrandet och öppenhållandet av farled 
i förvaltningsrättslig mening hänföras till rikets kompetens. Här avses dels allmänna 
farleder och dels sådana farleder av annat slag, som underlyda den offentliga sjörättens 
bestämmelser och äro ställda under sjöfartsstyrelsens kontroll. I dessa avseenden skulle 
jämväl förvaltningsverksamheten ankomma å resp. statsmyndigheter. Är åter fråga 
om inrättande, utvidgande eller fördjupande av mindre, rent lokala och för fiske- , tu
rist- och andra därmed jämförliga farkoster avsedda farleder, skulle enligt åberopade 
11 § 1 mom. 17 punkten trafiken normeras genom landskapslagstiftning och i anslut
ning härtill enligt 17 § 8 punkten även förvaltningsverksamheten ankomma å landska
pet. Härigenom skulle ett osäkerhetsmoment i autonomilagen, som vid kompetens
prövningen vållat avsevärda svårigheter, bliva avlägsnat. 

Lufttrafiken är enligt gällande lag och kommittfos förslag förbehållen rikets ex
klusiva lagstiftningsmakt. Förvaltningen av denna trafik skulle likaledes tillkomma 
riket med den avvikelse, att förvaltningen av luftfarten inom landskapet i sjukvårdens 
och turismens tjänst skulle höra landskapet till. Denna ståndpunkt har även vid tre" 
årsavräkningarna i princip vunnit ålandsdelegationens godkännande. 

Det bör anses självklart, att landskapets förvaltningsbefogenhet skulle hänföra 
sig även till sådant ambulansflyg, som avser patienters överförande till sjukhus å fast
landet. 

Enligt gällande lag hänföres till rikets behörighetsområde förvaltningen av sam
trafiken mellan Åland och fastlandet. Denna befogenhet innebär icke något berätti
gande för staten att under sin omedelbara förvaltning taga privata kommunikationer 
utan endast att med avseende å sådan trafik utöva i statsförvaltningen liggande funk
tioner. Enär emellertid berörda samtrafik är av stor betydelse för landskapet och sak
kunskapen på detta område hos landskapets myndigheter synes böra tillgodoses vid 
ordnandet av hithörande trafikfrågor, föreslår kommitten, att nu ifrågavarande sam
trafik skulle förvaltas av staten i samråd med vederbörande landskapsmyndighet.. 

Expropriation. (p. 9). 
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Kommittens förslag förutsätter (11 § 1 mom. p. 1) att rätt till expropriation för 
statsverkets behov skulle med avseende å lagstiftning och förvaltning tillkomma riket. 
Kömmitten har ansett sig böra föreslå, att staten, innan den skrider till expropriation 
på Åland, skulle i sakens intresse samråda med landskapsmyndigheterna och anlita 
dessas lokalkännedom. (se reservationerna I och I I sid. 79 och 90). 

jämlikt en den 23 november 1923 utfärdad förordning äro de till rikets central
förvaltning hörande fackmyndigheterna skyldiga att vid behov biträda landskapsnämn
den med expertis.1) Kommitten har ansett det vara sakenligt, att denna landskapet 
tillförsäkrade förrn.ån skulle lagfästas genom uttryckligt stadgande i självstyrelselagen. 

18 §. 

Bestämmelserna i denna paragraf öppna möjlighet till sådan överenskommelse 
mellan landskapet och statens allmänna förvaltning, att något visst förvaltningsområde 
helt eller delvis även framgent förbleve under statens myndigheter, resp. att den all
männa förvaltningen tillhörande uppgifter hänfördes till landskapsförvaltningen. Här
igenom anvisar lagen en utväg att genom s.k. överenskommelseförordning behärska de 
svårigheter, som avgörandet av den ömsesidiga kompetensen kan medföra, samt be
reder rum för beaktande av Iämplighetssynpunkter. Initiativ till överenskommelse
förordning kan tagas såväl av statsmakten som av landskapsstyrelsen. 

En överenskommelseförordning äger giltighet antingen »för viss tid eller tillsvidare». 
I de flesta fall har den senare formen hittills kommit till användning. Då förordningen 
gäller tillsvidare, står det såväl regeringen som landskapsstyrelsen fritt att, när veder
börande sådant önska, uppsäga överenskommelsen och sålunda föranleda upphävan
det av förordningen. 

En uppsägning från landskapets sida medför skyldighet för regeringen att skrida 
till överenskommelseförordningens upphävande; lämplighetssynpunkter få i detta av
seende ej inverka. Upphävandet bör äga rum i enahanda ordning som vid överens
kommelseförordningens ti llkomst. Upphävandet sker genom en i den allmänna för
fattningssamlingen promulgerad förordning. Efter förordningens upphävande inträ
der det rättsläge, som kan härledas direkte ur självstyrelselagens grundsatser. Då 
såväl regeringen som landskapet är i behov av visst rådrum för ordnande av de änd
rade förhållandena, måste självfallet vid terminens bestämmande nödig hänsyn tagas 
till denna omständighet. Det synes emellertid vara självfallet att något oskäligt dröjs
mål med upphävandet icke får äga rum; eljest kunde landskapet bibringas den uppfatt
ning, att bifall till en överenskommelseförordning vore förenat med risken, att förord
ningen trots uppsägning icke komme att uppsägas eller att underlåtenhet i detta av
seende åsyftade att utöva påtryckning på landskapsstyrelsen. Av denna orsak har 

1 ) A. D. I sid . 77 ff . 
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rs §ansetts böra förtydligas med utsättande av viss tid, förslagsvis ett år, inom vilken 
överenskommelseförordning efter uppsägning bör upphävas. 

En överenskommelseförordning utgör icke något hinder för statsmakten eller 
landstinget att, var på sitt lagstiftningsgebit, st ifta lag, även om överenskommelse
förordningen därigenom ändras. Visserligen har en sådan tolkning av 18 § självsty
relselagen gjorts gällande, att landstinget icke finge genom landskapslag ändra en över
enskommelseförordning, vilken inskränkning i landstingets lagstiftningsbefogenhet 
då borde motsvaras av enahanda inskränkning för rikets lagstiftande organ. En sådan 
inskränkning synes emellertid icke kunna förenas med självstyrelselagens system, en
ligt vilket landstinget är den lagstiftande myndigheten, varför dess rätt härutinnan 
icke får inskränkas genom åtgärd av landskapsstyrelsen. I enlighet härmed nämnes 
i 12 § av sagda lag, där samtliga hinder för en landskapslags trädande i kraft uppräk
nas intet om förhandenvaron av en överenskommelseförordning. En dylik inskränk
nin~ med avseende å rikets lagstiftande organ är icke heller förenlig med regeringsfor
men. Med hänsyn härtill har kommitten i 18 §infört ett stadgande därom, att överens
kommelseförordning icke utgör hinder för landstinget att antaga landskapslag, som 
innebär ändring av förordningen. För att likväl förebygga konkurrens mellan land
skapslag och överenskommelseförordning har en bestämmelse intagits därom, att land
skapslagen ej må träda i kraft innan överenskommelseförordningen ändrats eller upp-

hävts. 
En medlem har icke velat biträda förslaget till 18 §, såvitt angår nyssberörda till-

läggsmoment (se reservat ion I sid. 85). 

(i sak oförändrade). 

19 §. 

20 §. 

21 §. 

Mantalspenningarna och den i näringslagen påbjudna lanthandelsavgiften äro 
irnmera upphävda såväl i riket som på Åland. · 

Från landskapets sida har motionerats om sådan ändring av självstyrelselagen, 
att landskapets tilläggsskatt, som förnärvarande skall utgå enligt samma grunder som 
den allmänna inkomstskatten, finge upptagas enligt grunder, som landskapet självt 
ägde bestämma. Vid behandlingen av denna motion avböjde riksdagen en utvidgning 
av landskapets bestämmanderätt i nu berört avseende.1

) 

uti motiveringen till förberörda motion framhåller landstinget bl. a. följande: 

i) Ålands landstings motion N:o 1 vid 1938 års riksdag. Grundlagsutskottets betänkande 

N:o 6 av 13.4. 1938. 

I 
I 

I 

: 
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»Att landskapets rätt att för sina behov påbjuda skatt skall följa statens allmänna 
inkomstbeskattning, är enligt landstingets åsikt icke principiellt riktigt. Landskapets 
beskattningsrätt är otvivelaktigt att betrakta såsom en landskapets inre angelägenhet, 
och därför bör landstinget även självt kunna bestämma grunden för debiteringen av 
skatten samt sättet och ordningen för dess uppbärande. Riktigheten av denna lands
tingets uppfattning framstår utan vidare, då man betänker, att inkomstskatten till 
staten utgår på grund av en i vanlig lagstiftningsordning antagen lag, som utan lands
tingets tillstånd eller hörande kan ändras eller, ifall statens finanser skulle tillåta detta, 
till och med helt och hållet upphävas. Erfarenheten har också visat, att rikslagstift
ningen påverkat landskapets möjlighet att utnyttja skatteobjekten, ty genom lagen 
den 14 december 1935, som i särski lda avseenden ändrade lagen om inkomst- och för
mögenhetsskatt av den 5 december 1924, bland annat däri att gränsen för skattefrihet 
avsevärt höjdes, har ett stort antal skattskyldiga, vilka förut erlagt landskapsskatt, be
friats från skyldigheten att betala inkomstskatt till staten och därigenom även land
skapsskatt. 

Den höjning av gränsen för skattefrihet, som infördes genom lagen den 14 decem
ber 1935, saknar helt visst icke sitt berättigande i samhällen med en till penninghus
hållning hänvisad arbetarebefolkning, men beträffande landskapet Åland, där inga 
större industriföretag finnas och där större delen av de skattebetalare, som nu blivit 
befriade från erläggandet av landskapsskatt, i stor utsträckning hava naturahushåll
ning att tillgå, är lagändringen icke av samma betydelse. För den håndelse landstin
get, som representerar den största kännedomen om landskapets särförhållanden, där
för självt kunde bestämma beskattningsgrunden och besluta, att landskapsskatten 
skall påföras enligt någon annan för landskapets förhållanden rättvisare grund, exem
pelvis kommunalskatten, bleve landskapsskatten säkerligen rättvisare fördelad mellan 
skattebetalarena inbördes. Men framför allt komme det rent principiellt oriktiga uti 
att landskapets beskattningsrätt skall vara beroende av statens beskattning, och detta 
till och med i så hög grad att beskattningsrätten kan bliva rent illusorisk, därigenom att 
bortfalla. 

Detta innebär icke någon strävan att ojämnt eller orättvist beskatta innebygga
rena i landskapet utan tvärtom en åstundan att uppnå en inom landskapet allmänt 
erkänd rättvisa. Den regulator, som 22 §i självstyrelselagen innebär, nämligen lands
hövdingens rätt att förbjuda verkställigheten av skattebeslut, som har till följd att 
beskattningen uppenbarligen förfördelar enskilda skattdragande eller olika samhälls
klasser, finnes ju förövrigt fortfarande kvar i självstyrelselagen.» 

Grundlagsutskottet, vars betänkande blev underlag för riksdagens avböj ande be
slut, framlade en utredning rörande inkomstbeskattningen på Åland åren 1934 och 
1937, utvisande att antalet personer, som erlagt inkomstskatt från det förra till det 
senare året minskats med ungefär en tredjedel, men att beloppet av den beskattade in
komsten förblivit någorlunda oförändrat, varemot intäkten avsevärt ökats. Utskot-

I I 

I ~ 

I 

I 

I 

I 
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tet påpekar , att kommunalbeskattningen på Åland överhuvud är lindrigare än annor

städes i riket. Den jämförelsevis obetydliga tilläggsskatt, varom nu är fråga, kunde 
förty enligt utskottets åsikt, även om densamma uppbäres enligt nuvarande grunder, 
icke gestalta sig oskälig för det minskade antalet skattebetalare. Vid sådant förhål
lande förelåge icke skäl att tillförsäkra landstinget utvidgad bestämmanderätt angående 
skattegrunden, enär härigenom jämväl sådana mindre bemedlade folkelement , som f.n. 
ära befriade från erläggande av inkomstskatt till staten och alltså även från landskap
lig tilläggsskatt, ånyo bleve skyldiga erlägga en tilläggsskatt, för vars påförande några 
bestämmelser angående grunderna icke skulle utfärdas i allmän lag. Grundlagsutskot
tet kunde icke heller förena sig om uppfattningen att landskapsskattens beroende av 
statsbeskattningen skulle innefatta någon principiell orättvisa för landskapet. Det 
vore fastmer förenligt med riktiga och erkända principer, att beskattningen så jämt 
som möjligt betungade befolkningen i olika delar av riket och sålunda i hela statsområ-

det utginge enligt enahanda grunder. 
Denna skattefråga förtjänar enligt kommittens åsikt att närmare beredas och un-

dersökas bl. a. ur statistisk synpunkt. Såsom i motionen påvisats, hava de ändringar, 
som efter år 1935 vidtagits i rikets allmänna inkomstbeskattning, lett till mycket djupt 
ingripande förändringar i landskapets möjligheter att genom tilläggsbeskattning upp
bära behövliga skattemedel. Underlaget för skattens upptagande har i själva verket 
undergått en avsevärd förskjutning. Särskilt har systemet visat sig behäftat med 
vissa olägenheter, såvitt angår den ojämna fördelningen av skattebördan mellan Marie-

hamn och landsbygden. 
Enligt tillgängliga statistiska uppgifter hava under de senaste tre åren i Mar ie-

hamn, resp. i den åländska landsbygden påförts inkomst- och förmögenhetsskatt till 

följande belopp: 

Mariehamn . . .... . .. . ...... . . 
Landsbygden .... ... . ... .... . 

1938 

mk 4,210,306: 90 

" 946,649: 50 

1939 

10,710,585: 30 
1,458,085: 30 

1940 

10,383,151: -
1,954,012: 30 

Härav framgår, att stadens skattdragande invånare ära belastade med i genom

snitt 5/6 av den totala skattebördan. Det ligger i öppen dag, att en orättvis förskjut
ning till stadens nackdel bleve följden, därest tilläggsskatt enligt nu tillämpade grun
der skulle påläggas för ett anslagsbehov, som enbart tillgodoser landsbygdens intressen 

och som vid bidragsregleringen ansetts böra stanna landskapet till last. 
Kommitten vi ll för sin del hålla före, att nu ifrågavarande beskattningssystem 

icke väl sammangår med Ålands ekonomiska och skattepolitiska förhållanden och att 
landskapet i kraft av sin autonomi borde äga större frihet att fastställa grunderna för 
sin självbeskattning. Detta gäller såväl tilläggsskatten som den i 21 § jämväl förut
sedda tillfälliga extra beskattningen. Då dessa skatter alltid komma att i jämförelse 
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med statens inkomstbeskattning vara obetydliga1) och då landskapets representation, 
sammansatt enligt samma grundsatser som folkrepresentationen i riket, lämnar garan
tier för en i huvudsak motsvarande utjämning av skattebördan, finner kornmitten 
några betänkligheter icke möta en förändring av 21 § i nu angivna riktning. Detta så 
mycket mindre, som självstyrelselagens 22 § innehåller en för beskattningen inom land
skap et avsedd särskild kontroll, vilken utövas av landshövdingen och i sista hand av 

republikens president. 
Kommitten har i enlighet härmed omformulerat 21 § samt därjämte vidtagit en 

redaktionell rättelse av paragrafens andra moment. 
I samband med upphävandet av den del av grundskatten, som genom 4 §garanti

lagen tillförsäkrats Åland , har landskapet genom lag av den 10 december 1929 bevil
jats ett årligt bidrag av 150,000 mark att disponeras för kulturella och andra landska
pets allmänna väl befrämjande ändamål. Dessa medel inbegripas icke i den uti 26 § 
ålandslagen förutsatta utjämningsregleringen. Kornmitten har ansett skäligt, att 
denna landskapet tillförsäkrade förmån skulle lagfästas genom ett uttryckligt stad
gande i självstyrelselagen och har i sådant syfte fogat ett nytt sista moment till 21 §. 
Stadgandet är så avfattat, att själva anslagsbeloppet icke skulle fastställas genom 
s j älvstyrelsel agen . 

(jfr reservation I I sid. 91.). 

(oförändrade). 

22 §. 

23 §. 

24 §. 

25 §. 

För att stadgandet i andra meningen av denna paragraf ej må giva anledning till 
sådan missuppfattning, att landskapets utgifter i sista hand stanna landskapet till 
last, har till paragrafen fogats ett av statskommitten formulerat tillägg av innehåll, att 
landskapet för täckande av sina ordinarie utgifter har att påräkna bidrag ur statsmedel. 

I likhet med statskommitten har kommitten därjämte i paragrafen infört vissa 
grundläggande bestämmelser rörande landskapets budgeträtt samt årsstatens uppgö
rande ävensom därom, att särskild årsstat skall fastställas för de s.k. vederlagsmedlen 
och landskapets övriga enskilda inkomster och utgifter. 

1 ) T illäggsskatteuppbörd verkställdes 1930 med 11 % av den al lm. inkomst- och förmö
genhetsskatten. 

D:o d:o 1935 med 10 % av d:o d:o . 
D:o d:o 1938 med 10 % av d:o d:o. 

Tillsammans inbragte dessa skatteuppbörder mk 667,812: 95. 
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26-31 (26) § §. 

Självstyrelselagstiftningens skattefinansiella system.1) 

På sätt framgår av 25 § i självstyrelselagen är autonomilagstiftningens skatte
finansiella system så anlagt, att kostnaderna för den förvaltning, som förbliver hos 
statens myndigheter, bestridas ur statens medel , varemot övriga utgifter för landska
pets förvaltning och således även anslagsbehoven för de statliga förvaltningsuppgifter , 
som successivt övergått till lokalförvaltningen, bestridas av landskapet självt. A land
skapssjälvstyrelsen har sålunda jämväl överflyttats ansvaret för alla de allmännyttiga 
företag och kulturella strävanden, som tidigare subventionerats ur statsmedel. De 
från landskapet utgående indirekta och huvuddelen av de direkta skatter,2) som i 
riket uppbäras, tillfalla fortfarande statskassan, varemot landskapet för täckande 
av sina behov är i första hand hänvisat till närings- och nöjesskatter, vilka ställts ti ll 
landskapets disposition, vissa avgifter ävensom självbeskattning i form av tilläggs
skatt till den allmänna inkomstbeskattningen och tillfällig extra beskattning. Land
skapet tillkommer nyttjanderätt till vissa statens jordegendomar på Åland, varjämte 
landskapet har rätt till de tidigare omförmälda vederlagsmedlen. 

För utjämnande av eventuellt uppkommande olikformighet i beskattningen vid 
jämförelse med andra delar av landet stadgas i 26 § av ålandslagen, att bidrag ur 
statsmedel bör utgivas till landskapet , därest det framgår , att beskattningen i land
skapet för självförvaltningens ordinarie behov är i förhållande till de förmåner land
skapet åtnjuter proportionsvis högre än beskattningen i medeltal för motsvarande 
ändamål annorstädes i riket. Fastställandet av bidragets storlek i överensstämmelse 
med dessa normer ankommer enligt lagen å ett särskilt organ, den s.k. ålandsdelega
tionen , till vilken statsrådet utser tvenne och landstinget likaledes tvenne ledamöter. 
Ordförande i delegationen är landshövdingen. Delegationens beslut skola för att bliva 
gällande stadfästas av republikens president. 

Såsom av stadgandena i 25 och 26 §§ framgår, har lagstiftaren utgått från anta
gandet, att landskapet i huvudsak kunde komma till rätta med de för dess behov an
visade skatteinkomsterna och övriga ovannämnda inkomstkällor samt att , därest 
dessa intrader icke hunne till , bristen skulle täckas genom självbeskattning. Den 
härigenom eventuellt uppkomna överbelastningen i beskattningshänseende av land
skapet i jämförelse med andra delar av riket borde efter förloppet av tre budgetår 

1 ) Efterföljande redogörelse för självstyrelselagstiftningens skattefinansiella system är i 
huvudsak avfattad i överensstämmelse med statskommittens motivering i denn a del, dock i 
starkt förkortad form. 

2) Inkomst- och förmögenhetsskatten på Åland utgjorde för år 1939 mk 12,168,670: 60 
och för år 1940 mk 12,337,163: 30. 

Den på landskapet under denna tid fallande andelen av indirekta skatter torde kunna 
kalkyleras till minst mk 8,000,000: - per år. 
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i sänder utjämnas genom bidrag ur statsmedel åt landskapet. Lagstiftaren utgick 
sålunda från den uppfattningen, att utvägen av självbeskattning endast i ringa mån 
behövde anlitas. Sedermera har det emellertid visat sig, att den utjämning, som i 
antytt avseende föreskrivits, icke kunnat hållas inom så snäva gränser som vid Jagens 
stiftande antagits , och att landskapets budget efter övertagandet av resp. förvalt
ningsressorter utvisar ett betydande årligt deficit, som måste täckas genom stats
bidrag, därest man vill undvika en oproportionerlig skattestegring för landskapets 
inbyggare.1) 

Hade landskapet varit nödsakat att under tiden mellan treårsregleringarna för
skottsvis genom självbeskattning eller anlitande av sin kredit anskaffa nödiga medel 
för handhavandet av sin förvaltning, skulle detta varit ägnat att i hög grad försvåra 
landskapsförvaltningens nydaning och de olika förvaltningsgrenarnas övertagande 
av landskapet samt måhända delvis lamslå landskapets förvaltningsorganisation. I 
syfte att undvika förhandsbeskattning i landskapet tillgodoses fördenskull landskapets 
behov av medel för självförvaltningens genomförande och vidmakthållande genom 
årligen återkommande förskottsbetalningar av statsmedel. Från och med år 1928 
utgår förhandsbetalningen till landskapet i form av direkta budgeterade förskotts
anslag. Dessa förskott gå i avräkning å det slutliga bidragsbeloppet, som bestämmes 
efter treårsperiodens slut.2) 

Den skattefinansiella utjämningen mellan riket och landskapet äger rum under 
tvenne former: den ordinarie bidragsregleringen samt extraordinarie bidragsregleringen. 
Den förra avser utjämning av landskapets ordinarie, budgeterade utgifter, den senare 
anvisande av statsbidrag för landskapets extraordinarie utgifter på därom av lands
tinget gjord särskild framställning. 

. 
1

) Vid ~en senast verkställda treårsavräkningen, omfattande trienniet 1938-1940, upp-
gmgo de av alandsdelegationen till kompensation godkända utgifterna för självförva ltningens 
ordinarie behov: 

för år 1938 till mk 12,241,567: 05 
" " J 939 " " 12, 734,488: 25 
" " 1940 " " 10,872, 154: 60 

Såsom avdrag vid utjämningen observerades vid bidragsregleringen inkomster 

för år 1938 till belopp av mk 

" " 1939 " 
" " 1940 " 

" " 
" ,, 

944,613: 15 
I ,053, 135: 85 
1,264,870: 55 

Sammanlagda beloppet av de utgiftsposter, som icke blevo till kompensat ion godkända 
utan stannade landskapet till last, uppgick för hela treårsperioden till mk 118,488: 50. 

2
) För täckande av bristen i landskapets budget har landskapsnämnden varje år anhållit 

om statslån på förmån liga villkor; sådana lån hava även erhållits för åren I 937- 1939 men 
icke för åren 1928-1936 och 1940. ' 

I 
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För att fylla de luckor och' brister lagstiftningen företer har ålandsdelegationen 
i stor utsträckning varit tvungen förlägga sitt arbete på obruten mark och utarbeta 
en speciell procedur för fullföljande av sina lagbestämda arbetsuppgifter. De meto
der, som sålunda utb ildats under årens lopp, hava vunnit statsmaktens sanktion och 
högsta domstolens godkännande. Uti ett avgivet utlåtande har högsta domstolen 
funnit de huvudregler , som tjänat till ledning för ålandsdelegationens kompensations
prövning, överensstämma med andan och meningen i de lagar, som reglera Ålands 
självstyrelse, samt med vad rättvisa och billighet i övrigt bjuda. 

Det av ålandsdelegationen tillämpade systemet för treårsavräkningen är i kort
het sagt följande: 

Emedan den faktiska skattebelastningen i landskapet befunnits icke vara an
vändbar såsom grund för beräkningen av det landskapet ur statens medel tillkomman
de bidraget, har ålandsdelegationen, utgående från att skattebördan i huvudsak lik
formigt drabbade invånarna på Åland och i övriga delar av riket samt att den ev. 
självbeskattningen sålunda borde utgöra exponenten för skattetryckets stegring, av 
praktiska skäl ansett sig böra uträkna statsbidraget efter skillnaden mellan landskapet 
tillfallna inkomster och dess utgifter, eller med andra ord efter den brist, som land
skapet skulle varit nödsakat att till täckande av sina ordinarie budgetbehov fylla . 
Denna brist har ansetts motsvara den ökning av skattebördan på Åland, vilken en
ligt 26 § i självstyrelselagen skall utjämnas genom statsbidrag. 

Landskapet har på grund av sitt självstyrelseprivilegium full frihet att bestäm
ma över sin budget och votera för landskapets behov erforderliga anslag. Men då 
självstyrelselagens system för utjäinningen förutsätter, att en betydande del av land
skapets budgeterade utgifter skola genom bidragsregleringen gottgöras landskapet 
ur statsmedel, kräves självfallet ur synpunkten av rikets intresse en noggrann efter
prövning av det sätt, på vi lket landskapet utnyttjat sin budgeträtt. Ålandsdelega
tionens efterhandskontroll verkställes sålunda, att delegationen i nu .antytt syfte un
derkastat resp . poster, såvitt de ansetts böra komma under omprövni ng vid budget
utjämningen, en prövning såväl till beloppet som i avseende å utgifternas art och be
skaffenhet. Härvid har kontrollerats, att utgifterna av landskapsmyndigheterna äro 
kalkylerade med iakttagande av nödig sparsamhet och att de icke överstiga vad som 
för motsvarande ändamål i genomsnitt anslås uti övriga delar av riket. 

Regeringen har även för sin del vid granskning av ålandsdelegationens förfarings
sätt funnit, att delegationens metoder och ledande normer för finansregleringen böra 
anses baserade på riktiga grunder. De svåra tolknings- och tillämpningsfrågor, som 
förekommit till följd av den gällande lagstiftningens otillfredsställande utformning, 
hava i praxis överhuvudtaget erhållit en ur rättmätighetssynpunkt riktig lösning. 
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Vid övervägande av spörsmålet om utjämningsproceduren har kommitten i all 
huvudsak ansett sig kunna följa de riktlinjer statskommitten i detta avseende utsta
kat. Det måste anses sakenligt att de nuvarande, delvis rätt svävande och oklara, 
dels svårtillämpliga stadgandena i denna del av ålandslagen utbytas mot rättssatser, 
byggda på den praktiska tillämpningens vedertagna och numera hävdvunna grunder. 
Nu ifrågavarande avsnitt av föreliggande lagförslag omfattar inalles sex paragrafer 
26-31 §§, vilka sålunda komme att ersätta den nuvarande 26 §. 

I enlighet med numera vedertagen och av republikens president godkänd upp
fattning i fråga om utjämningen av kostnaderna för självförvaltningens genomförande 
och upprätthållande (landstingskostnader, landskapsstyrelsens utgifter) har kommitte
förslaget uppgjorts med iakttagande av, att dessa kostnader böra såsom ordinarie ut
gifter komma i betraktande vid utjämningen samt att den landskapet tillkommande 
rätten till självstyrelse icke såsom sådan bör betecknas såsom en förmån i den mening 
förslagets 27 § åsyftar. 1) 

Vidkommande ålandsdelegationens sammansättning och verksamhet hava gäl
lande lagbestämmelser förfullständigats genom uttryckliga stadganden rörande be
slutförhet och suppleant vid förfall för ordföranden samt återkallandet av ledamö
ternas uppdrag. 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 statsrådets uppdrag uppgöra förslag till 
överenskommelseförordningar, då sådant av behovet påkallas (26 § 2, 3 och 4 mom. 
samt 31 §). 

Den ordinarie bidragsregleringen skulle enligt kommittens förslag (27 §) verk
ställas per finansår och icke såsom tidigare för treårsperioder. Åstadkommande av 
årliga avräkningar har varit ett länge närt önskningsmål hos landskapsmyndigheter
na. Här igenom kunde anslagsbehoven bättre överblickas och ett stabilare underlag 
för budgetberedningen erhållas. Genom de långa intervallerna vid bidragsutjämnin
gen uppkomma vid landskapets årliga budgetreglering vissa osäkerhetsmoment, vilka 
med tillhjälp av årliga avräkningar kunde undanröjas. För ettårsavräkningar tala 
även kristidens osäkra och fluktuerande prisförhållanden. Några nämnvärda svårig
heter för de fall, att jämförelsepunkter för flere år borde läggas till grund för kompen
sationsprövningen, torde icke vara att emotse, då materialet från föregående avräk
ningar givetvis alltid stode till förfogande. Är åter fråga om ett företag eller anslags
behov av den storlek, att kostnaderna borde fördelas på flera år, kräves ovillkorligen 
att ett detaljerat program för arbetets planläggning i hela dess vidd jämte utförlig 
motivering framlägges i resp. budgethandlingar. 

1
) jfr A. D. 111 sid.15 ff., 43 ff., 53 ff., 61; IV sid. I I ff., 42; prof. Herma nsons uttalande 

A. D. 111 sid. 73 (not. I); lantrådets berättelse I Il sid . 79. 
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Ur synpunkten av rikets intresse synes nu berörda reformkrav även medföra för
delar, bl. a. därutinnan, att räntekostnaderna å förskottsbeloppen, resp. å upplånade 

medel skulle genom de tätare likviderna avsevärt nedbringas. 
Gränsen mellan ordinarie och extraordinarie utgifter har i förslagets text uppdra

gits med större skärpa än i gällande lag, dock i anslutning till vedertagen praxis (28 §) . 
Proportionalitets- och reciprocitetsgrundsatserna hava upptagits med iakttagande av 
de riktlinjer lagtillämpningen härutinnan följt, likaså normerna för utjämning av ut
gifterna för ålandsdelegationen, ränteutgifter, subventioner och understöd. Bestäm
mandet av avdragsposterna i inkomstkalkylen skulle jämväl äga rum enligt nu till

lämpade regler (27 §). 
Vid prövningen av frågor om beviljande av extraordinarie statsbidrag skola ena

handa behörighets-, proportionalitets- och reciprocitetssynpunkter anläggas som vid 

den ordinarie regleringen. 
I fråga om underställningsförfarandet hava särskilda avvikelser och tillägg vid

tagits i lagtexterna. Den ordinarie bidragsregleringen kan komma till stånd endast 
under förutsättning att republikens president stadfäster ålandsdelegationens beslut. 
Kan giltigt beslut icke åstadkommas av orsak att presidenten icke önskar oförändrat 
stadfästa delegationens utjämningslikvid, måste frågan hänskjutas till förnyad be
handling av delegationen. Även i detta skede har delegationen fri prövningsrätt i en
lighet med de i självstyrelselagen ingående föreskrifterna, ehuru det givetvis ankom
mer å delegationen att såvitt möjligt söka utfinna en bas för åstadkommande av en 

definitiv lösning i sammanjämkningsväg. 
Även beslut om beviljande av extraordinarie bidrag skola av republikens president 

stadfästas oförändrade eller ogillas. Vägrad stadfästelse kan innebära att saken läm
nas beroende på ny framställning av landstinget, resp. ny behandling av delegationen. 
I sistberörda tvenne fall torde det anses skäligt att motiven för återremissen angivas. 

i resolutionen. 
Förfarandet i stadfästelseinstansen har i lagförslaget reglerats enligt nu angivna 

grunder, vilka i huvudsak ansluta sig till rådande praxis (29 §). Därjämte har i en 
särskild paragraf (30 §) de legala normerna för förskottsregleringen angivits. 

32 (27) §. 

Deltagandet i fäderneslandets försvar. 

(i sak oförändrad). 

De offentliga tjänsterna. 

33 (28) §. 

(i sak oförändrad). 
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34 och 35 (29, 30) §§. 

Språklagstiftning. 

, Statskommitten hade givit 34 § en avfattning, som ansluter sig till nugällande 
-språklagstiftning. Enligt denna formulering skulle beträffande finsktalandes rätt att 
använda sitt eget språk samt på detta språk utfå expedition gälla vad om svensktalan
des rätt i enspråkigt finskt område eller i område med finsk befolkningsmajoritet är 
stadgat. 

Enär Åland f.n. är ett enspråkigt svenskt språkområde och bevarandet av land
skapets språkliga och kulturella egenart utgör ett av autonomilagstiftningens huvud
syftemål, har kommitten ansett uttrycket »i område med finsk befolkningsmajoritet» 
böra ersättas med lokutionen »i enspråkigt finskt område». Tvåspråkiga områden på 
Åland måste anses vara en anomali med hänsyn till autonomilagstiftningens föreskrif 
ter angående skolspråket. 

Enligt kommittens förslag vore ålandsdelegationens ämbetsspråk svenska, vilket 
motsvarar nu tillämpad praxis. 

35 (30) § har ansetts erfordra en förtydligande omformulering såvitt angår skrift
växlingsspråket mellan a) landskapets och statens myndigheter på Åland och b) re
publikens regering, centrala myndigheter samt överdomstolar och myndigheter, vilkas 
förvaltningsdistrikt omfattar förutom landskapet Åland jämväl viss annan del av riket.. 

De utlåtanden, som högsta domstolen avgiver till republikens president, voro ti-· 
digare avfattade på svenska men hava under senare år varit finskspråkiga . Detta har 
motiverats därmed, att dessa utlåtanden äro ställda till republikens president och att 
domstolens inre ämbetsspråk är finska. Emellertid hava sagda utlåtanden stor bety
delse 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 kompetenskonflikter. På grund härav har kommitten ansett att dessa utlåtanden 
skulle avfattas på svenska likasom ock högsta domstolens avgöranden av vissa tviste-
frågor enligt 40 (35) §. 

36 (31) §. 
(oförändrad). 

Besvär och åtal för brott i tjänsten. 

37 (32) §. 

Paragrafen har av kommitten omformulerats sålunda, att genom stadgandet reg
leras jämväl besvärsrätten i de fall , då landskapsstyrelsen övertagit statsrådets eller 
central förvaltningsmyndighets funktioner. 

1; 

I 
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38 (33) §. 

I paragrafen har inryckts stadgande rörande forum för tjänsteåtal mot föredra
gande vid landskapsnämnden och övriga underlydande tjänstemän vid landskapsför

valtningen. 

39 (34) §. 

(i sak oförändrad) . 

40 (35) §. 

Förfarandet vid högsta domstolen, då kompetenskonflikter handläggas. 

Genom detta stadgande har högsta domstolen enligt den tolkning, som hävdats 
av doktrinen, tilldelats en rätt vidsträckt befogenhet att avgöra kompetenskonflikter, 
uppkomna genom landskapsautonomin såväl på lagstiftningens som förvaltningens 
gebit. Dessa avgöranden äro icke domar, utan utlåtanden med förpliktande verkan.1

) 

I det föregående har i sammanhang med 12 §berörts den betydelsefulla befogenhet, 
innefattande kompetensprövning, som tillerkänts högst a domstolen vid landskapsla
garnas tillkomst samt den rättsliga innebörden av de utlåtanden, som i detta skede 
av saken avgivas av högsta domstolen. I 3? § torde icke böra inläggas den betydelse, 
att lagrummet skulle äga tillämpning jämväl på de fall, som avses i 12 § 3 mom., utan 
synes det vara skäl att ur tolkningssynpunkt och för vinnande av ordning och reda i 
systemet giva 35 § en snävare innebö rd och sammanbinda dess tillämpning med kom 
petenskontrollen i egentlig mening, vilken åsyftar att efteråt utröna, huruvida den 
riktiga kompetensfördelningen blivit iakttagen samt att relevera överträdelser av den
samma (Er ich). Paragrafen skulle m.a.o. icke hänföra sig till »meni ngsskilj akt lighetern 
vid landskapslagarnas utfärdande, utan till ev. kompetenskonflikter vid dessa lagars 
tillämpning ävensom vid annan utövning av offentlig förvaltningsverksamhet. 

Därest sålunda vid tillämpning av en landskapslag, mot vilken presidenten icke 
inlagt veto, skulle befinnas, at t densamma detta oaktat innefattar ett överskridande 
av landst ingets kompetens, har högsta domstolen i stöd av 35 § ansetts tillkomma be
fogenhet att förklara att såda n lag ej ska ll tillämpas (Erich). Därjämte har högsta 
domstolen genom stadgandet tillerkänts kontrollrätt över rikets lagstiftande organ , 
vilket är så mycket anmärkningsvärdare som Finlands allmänna statsförfattningsrätt 
icke fö rutsätter en motsvarande befogenhet.2

) 

Det torde med fog kunna ifrågasät tas huruvida detta, till sin innebörd högst märk
liga stadgande, som insätter en lagtolkningsinstans med auktoritativ avgöranderätt, 
står i god överensstämmelse med sjä lvstyrelselagens 36 §, vilken normerar förfarandet 

1) Erich I sid. 121. 
2) Erich I I sid. 398. jfr A. D. V s id. 118. 
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med bl. a. förklaring av ålandslagen. Den kontrollrätt, som tillerkänts den högsta 
judiciella 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 
huvudsakligen vid uppkommen meningsskiljaktighet mellan statens och landskapets 
myndigheter i fråga om förvaltningskompetensen. Med denna begränsning torde den 
i 35 § anordnade utvägen böra bibehållas såsom behövlig för slitande av behörighets
tvister, såvitt angår rätt att vidtaga viss förvaltningsåtgärd. I den mån klarare linjer 
komma att uppdragas beträffande kompetensfördelningen, skulle stadgandets till
lämplighet givetvis minskas. 

Högsta domstolen har vid handläggning av ärenden med stöd av 35 § icke aktat 
nödigt höra den myndighet , mot vilken gjord anmälan om meningsskiljaktighet riktar 
sig. Med hänsyn till den rättsverkan, som tillkommer högsta domstolens avgöranden, 
synes ett kontradiktoriskt förfarande ovillkorligen böra påbjudas. 

Bland de organ, vilkas befogenheter enligt 35 § kunde bliva föremål för högsta 
domstolens kompetenskontroll uppräknas även landstinget. Härmed avses uppen
barligen icke kompetenskonflikter mellan landstinget och landskapsnämnden; dylika 
konflikter kunna en ligt kommittens åsikt icke slitas å denna väg. Uppkommer me
ningsskiljaktighet rörande gränserna för landstingets lagstiftningsbefogenhet, prövas 
dessa frågor i den ordning 12 § stadgar. Landstinget såsom organ för landskapets 
lagstiftning och beskattning bör enligt kommittens ås ikt hållas utanför paragrafens 
giltighetsområde. 

Lagen lämnar icke klart besked därom, i vilken ordning högsta domstolens avgö
rande skall påkallas och vilka myndigheter kunna anses behöriga att äska sådant av
görande. Praxis har i detta avseende varit vacklande, och det har t.o.m. gjorts gäl
lande, att det uteslutande skulle ankomma å regeringen att överlämna dylika kompe
tensfrågor till högsta domstolens avgörande. Kommitten har för sin del ansett denna 
fråga böra lösas sålunda, att begreppet »meningsskiljaktighet» skulle avse endast lands
hövdingens, länsstyrelsens och landskapsnämndens förvaltningsbefogenheter enligt 
självstyrelselagen samt att endast landshövdingen och landskapsstyrelsen skulle hava 
rätt att självmant påyrka högsta domstolens ingripande. 

Kommitten har med beaktande av dessa synpunkter omformulerat nu förelig
gande paragraf. 

Vid behandlingen av denna fråga har inom kommitten yppats meningsskiljaktig
het (se reservationerna !, I I och I Il sid. 84, 85, 88 och 92). 

41 (36) §. 

(oförändrad). 

t 
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42 (37) §. 

(oförändrad). 

Övergångstadganden. 

Ett särskilt övergångsstadgande är av behovet påkallat angående förfarandet vid 
den bidragsutjämning, som skall verkställas första gången efter Jagens ikraftträdande. 

Det i 10 § 1 mom. av den gällande lagen upptagna interimsstadgandet rörande gil
tigheten av rikets lagar och författningar, tillkomna före den 7 maj 1920, då ålands
Iagen trädde i kraft, har av kommitten i avvikande redaktion upptagits såsom ett slut

stadgande i lagförslagets text. 
Därutöver har ett övergångsstadgande ansetts erforderligt för att reglera de fall, 

då en förskjutning av lagstiftningskompetensen genom den föreslagna ändringslagen 
äger rum till rikets eller landskapets förmån, men resp. rättsområden under tiden mel
lan självstyrelsens införande och ändringslagens ikraftträdande blivit reglerade enligt 

den äldre lagens kompetensfördelning. 

' 
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RESERVATION I. 

a) Lagstiftning angående rätt till expropriation. 

jämlikt självstyrelselagen av år 1920 tillkommer riket rätt till lagstiftning angåen
de rätt till expropriation av egendom, med undantag av lagstiftning rörande expropria
tion för landskapet Ålands behov mot full ersättning. Komrnitteförslaget åter går ut 
på att till landskapet överföra lagstiftningen å detta område med undantag av expro
priation av fast egendom för statsverkets behov. Landskapets lagstiftningsrätt skulle 
enligt en sådan formulering omfatta all expropriation av lösegendom samt av fast 
egendom med nämnt undantag. 

En sådan utvidgning av landskapets lagst iftningsrätt på expropriationsrättens 
område kan knappast ur rikets synpunkt godtagas och är icke heller med hänsyn till 
landskapets intresse av behovet påkallad. Då landskapsförvaltningen i motsvarande 
grad komme att utvidgas, vore konsekvensen därav, att till landskapsstyrelsens avgö
rande komme att överföras t. ex. frågor om rätt till expropriation av mark, varav av 
staten understött eller ägt bolag vore i behov för fullföljande av uppgift av allmänt 
riksintresse. Såsom en lokal myndighet ägde landskapsstyrelsen i sådana fall icke 
samma förutsättningar som statsmyndighet att överblicka och bedöma det allmänna 
behov som motiverade tillstånd till expropriationen, och om även vilja icke saknades 
att tillgodose det allmänna riksintresset skulle dock risk föreligga för att statens fördel 
kunde åsidosättas. 

Men om även en så stark förskjutning av kompetensgränsen på ifrågavarande om
råde, som kornmittens majoritet gått in för, icke kan godtagas, måste å andra sidan 
rnedgivas, att icke heller nu gällande bestämmelse beträffande rätt till lagstiftning rö
rande expropriation är tillfredsställande. Då lokutionen »landskapet Ålands behov» i 
praxis tolkats restriktivt efter ordalydelsen, har man vid lagt illämpningen kommit till 
den oformligheten, att i vissa fall såsom t. ex. då mark skall exproprieras för byväg, 
beträffande vars inrättande landskapet tillkommer rätt såväl till lagstiftning som för
valtning, tillstånd till vägens byggande beviljas av landskapsstyrelsen, medan på stats
myndighet ankommer att bevilja rätt till expropriation av för vägen och grustäkter 
nödig mark. Om man förutsätter att i ett sådant fall tillstånd till expropriation icke 
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beviljades, komme landskapsstyrelsens och statsmyndighetens (länsstyrelsens) bes lut 
att stå i strid med varandra , medan åter ett godkännande av ansökan om expropriation 
i de flesta fall är av rent formell natur. 

Kompetensfrågan torde förty böra lösas så att landskapet tillerkändes rätt t ill 
lagstiftning och förvaltning rörande expropriation på de områden , som direkte under
lyda självförvaltningen. 

Uttrycket »statsverkets behov» är icke lyckligt valt. Med »statsverket» eller kro
nan, på finska valtiovarasto, hänsyftas på den finansiella sidan av statens förvaltning, 
medan avsikten med stadgandet tydligen varit att förbehålla riket lagstiftningen an
gående expropriation för statens förvaltningsbehov. 

Med hänsyn till det anförda föreslår jag, att 11 § 1 punkten måtte ur lagtexten 
utgå samt stadgandet om expropriation i 9 § 1 mom. 1 punkten gives följande lydelse: 

rätt till expropriation av egendom, med undantag av lagstiftning angående expro
priation mot full ersättning av egendom för allmänt behov å områden, som underlyda 
landskapets förvaltning. 

b) Lagstiftningen angående undervisningsväsendet. 

9 § 6 punkten självstyrelselagen stadgas att lagstiftning, som rör grunderna för 
undervisningsväsendet, tillkommer rikets lagstiftande organ. Kommitten har i sitt 
förslag intagit bestämmelsen, att ärende, som rör grundsatsen om allmän läroplikt, så
vitt angår dennas utsträckning med avseende å lärotvång underkastat barn och de ål
dersår, under vilka lärotvång tillämpas, ankommer å rikets lagstiftande organ. 

Mot lokutionen »grunderna för undervisningsväsendet» har med skäl anmärkts, 
att uttrycket är svävande och lämnar rum för olika tolkning rörande de legala grän
serna mellan rikets och landskapets befogenheter. Den har dock genom tolkning och 
praktisk tillämpning fått en i viss mån fastslagen betydelse, som bör tagas till utgångs
punkt vid bedömande av den förskjutning i lagstiftningskompetensen , vilken kan anses 
nödig och skälig för uppdragande av klarare gränser mellan rikets och landskapets 
lagstiftningsgebit. Granskar man kommittens förslag ur denna synpunkt framgår det 
ostridigt, att en stark förskjutning i lagstiftningskompetensen till landskapets förm ån 

ägt rum. 
Vad särskilt beträffar det i läropliktslagen stadgade lärotvånget , konstaterar man , 

att landskapet, enligt kommittens förslag, vore bundet av rikets lagstiftning endast 
beträffande läropliktens utsträckning med avseende å barn, som är lärotvång under
kastat samt de åldersår, under vilka lärotvånget tillämpas, medan åt landskapet över
lämnas att fritt bestämma omfånget av de kunskaper och färdigheter, som skall läro
pliktig meddelas. Det synes mig ligga såväl i rikets som landskapets intresse att läro
plikten erhåller en likartad och på samma nivå stående utformning över hela statsom-
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rådet. Nödiga garantier för att detta syftemål skall nås erhållas genom att till riks
lagstiftningen hänföres måttet av de kunskaper och färdigheter som skall läropliktig 

meddelas, utan att landskapsmyndigheternas befogenheter på undervisningsväsendets 
område därmed oskäligen beskäras eller svårigheter vid kompetensgränsens uppdra
gande uppstå. 

Den av mig föreslagna lydelsen av ifrågavarande stadgande skulle till sina konsek
venser innebära, att lärokurser och läroämnen vid läropliktens genomförande av Jand
skapsmyndigheterna kunde fritt utformas efter landskapets särskilda behov blott om
fånget av de läropliktig meddelade kunskaperna skulle motsvara de i övriga delar av 
riket samt att den förvaltning, som hänför sig till läropliktens genomförande liksom 
även förvaltni.~gen av lärdoms- och fackskolorna så gott som i sin helhet anko~me på 
landskapets forvaltande organ. · 

. Med hänsyn till det anförda föreslår jag, att 9 § 6 punkten självstyrelselagen måtte 
givas följande lydelse: 

6) .gr~ndsatsen om allmän läroplikt, så vitt angår dennas utsträckning med av
~eende a la~otvång underkastat barn och de åldersår, under vilka lärotvång tillämpas 

a~~nsom mattet. av de kunskaper och färdigheter, som skall läropliktig meddelas; be
s~.am~elser angaende de fordringar läroinrättning bör motsvara för att äga dimissions
ratt hll statens universitet; de kunskapsmått, som erfordras för vinnande av viss av 
staten erkänd kompetens. ' 

c) Lagstiftning på vattenrättens område. 

1 sj älvstyrelselagens 9 § nämnes icke uttryckligen vattenrätten bland de rätts
~ebit, vilka hänförts till rikets Iagstiftningsbehörighet. Emellertid har i praxis, i en

hgh:t me~ den tolkning högsta domstolen år 1926 stannat vid, lagstiftningen å detta 
omrade sasom en del av den speciella privaträtten ansetts tillkomma riket. Huru 
Aland.skommitten tänkt sig gränsdragningen emellan rikets och landskapets befogen
heter 1 detta avseende kan icke förändra det faktum, att ett överförande av vattenrätts
l~gstiftningen till landskapets lagstiftande organ skulle beteckna en avsevärd utvidg
ning av landskapsautonomien sådan denna i praxis gestaltat sig. 

. Men o~. även detta är fallet, måste man å andra sidan medgiva att dikning, nytt
Jande av sioar och vattendrag, invallning samt användande av vatten för hushålls
och jordbruksändamål äga samband med idkande av jordbruk och fiske, beträffande 
vilka lagstiftningen hänförts till landskapets kompetens, och detta jämväl såvitt rör i 
?enna ingående privaträttsliga stadganden. Man kunde därför anse skäl föreligga att 
I dessa delar överföra lagstiftningen OCh därmed förvaltningen å vattenrättens område 
på landskapsmyndigheterna. 

Med detta resonemang som utgångspunkt har inom kommitten anförts att en 
rådragning mellan rikets och landskapets behörighet efter angivna principe'r skulle 
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ställa sig svår och kunna leda till besvärliga tolkningsfrågor; och har kommittens ma
joritet härav dragit den konklusionen, att hela vattenrättslagstiftningen borde hän
föras till landstingets kompetens. Med samma motivering kunde man likväl stanna 
vid den slutsatsen, att vattenrättslagstiftningen i dess helhet borde i sin helhet till-

komma rikets lagstiftande organ. 
För sistsagda ståndpunkt tala för övrigt andra vägande skäl, i främsta rummet 

den omständigheten, att landskapet icke har någon faktisk, påvisbar nytta eller in
tresse av att lagstiftningen och därmed förvaltningen å ifrågavarande område hänföres 

till dess befogenheter. 
Vattenrätten är ett synnerligen svårbearbetat och med hänsyn till de delar av 

densamma, som avse skyddandet av grannelagets intressen och de inskränkningar i 
vattenäganderätten, som vila på offentligt-rättslig grund, ömtåligt lagstiftningsgebit. 
Man kan därför förutsätta, att eventuell lagstiftningsverksamhet på detta område från 
landstingets sida i största utsträckning skulle resultera i recipiering av rikets motsva
rande lagstiftning. Sakliga skäl för avvikelser av någon betydelse synas för övrigt icke 

heller föreligga . 
Den faktiska konsekvensen av den ståndpunkt kommittens majoritet intagit 

bleve därför den, att förvaltningen å vattenrättens område komme ·att överföras från 
nuvarande fackmyndigheter (lantmäteri- och lantbruksingeniörsmyndigheter ·samt 
vattenrättskommissionen) på landskapsstyrelsen. (Länsstyrelsens befattning med 
sådana ärenden är av rent formell natur). jag ifrågasätter huruvida detta för veder
börande rättsägare, närmast jordbrukarena på Åland, vore någon vinning. Landska
pet förfogar icke i detta nu över någon tjänsteman, som ägde den för lantbruksingeniö
rer föreskrivna fackkunskapen och som förty vore skickad och berättigad att utföra 
till ifrågavarande gebit hörande undersökningar och förvaltningsåtgärder. En be
gränsad sakkunskap äger naturligtvis landskapsagronomen och kunde man därför 
tänka sig att åt honom skulle anförtros planeringen av mindre dikesföretag, måhända 
möjligen även sådana av något större omfång. För övriga hithörande åtgärder vore · 
emellertid landskapet tvunget att anlita fackkunskap från annat håll, vilket otvivel
aktigt skulle bereda avsevärda svårigheter och kostnader. Att åter i landskapets tjänst 
anställa Jantbruksingeniör är knappast tänkbart, då en sådan tjänsteman med hänsyn 
till det ringa antal ärenden på vattenrättens område, som inom landskapet förekom
ma icke skulle beredas annat än tillfälligt arbete och förutsättningarna för kompensa
tio~ med statsmedel av löneutgifterna knappast under sådana förhållanden vore att 

påräkna. 
0 
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jag anser därför att den av kommittens majoritet omfattade standpunkten, enligt 
vilken vattenrätten i sin helhet skulle överföras till landstingets lagstiftningskompetens, 
icke vore välbetänkt, men finner å andra sidan skäl för en sådan lösning av frågan, 
som nedan angives, samt föreslår i enlighet härmed, att under 9 § 8 punkten införes 

ett sålydande tillägg: 

vattenrätten med i 11 § 4 punkten nämnda undantag; 
samt att 11 § 4 punkten gives följande lydelse 
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dikning, nyttjande av sjöar och vattendrag, invallning samt användande av vatten 
för hushålls- och jordbruksändamål, dock icke såvitt angår förfarandet i vatten-

rättsärenden. 

d) Presidentens vetorätt beträffande landstingets lagstiftning. 

e) Förfarandet vid högsta domstolen, då kompetenskonflikter handläggas. 

jag är ense med kommittens majoritet därom att åt Högsta domstolen icke bör in
rymmas befogenhet att, efter det en landskapslag fått träda i kraft, skrida till gransk
ning av huruvida densamma innefattat ett överskridande av landstingets kompetens 
samt att med förpliktande verkan avgöra en förefintlig kompetenskonflikt. Genom 
detta stadgande har ett osäkerhetsmoment beträffande kompetensgränsen, där denna 
redan genom landskapslag fastställts, införts, utan att någon praktisk nytta därav vun
nits. Denna Högsta domstolens befogenhet synes desto mera opåkallad som av lands.
tinget antagen landskapslag i de fall, då osäkerhet om kompetensgränsen förelegat, 
enligt bestämmelserna i 12 § självstyrelselagen av högsta domstolen underkastats en 
förhandsgranskning, som låt vara för presidenten icke bindande, dock på grund av 
sakens natur så gott som undantagslöst varit bestämmande för presidentens stånd
punkt vid vetorättens utövning. Under hela den tid landskapsautonomin varit i funk
tion har någon sådan kompetensprövning icke heller aktualiserats, vilket i sin mån visar 
att bestämmelsen saknar nämndvärd praktisk betydelse. 

Däremot kan ett stadgande, som möjliggör avgörande av meningsskiljaktighet 
beträffande rätt att vidtaga förvaltningsåtgärd icke avvaras. 

Enligt nu gällande bestämmelser ( § 35 självstyrelselagen) äger högsta domstolen 
avgöra meningsskiljaktighet angående landshövdingens, landstingets eller landskaps
nämndens befogenheter. 

Bland de organ, vilkas befogenheter enligt sagda lagrum kunna bliva föremål för 
högsta domstolens kompetenskontroll, uppräknas sålunda landstinget, som likväl av 
kommittens majoritet uteslutits. Detta kunde i första hand synas vara en självklar 
konsekvens därav, att högsta domstolens kompetenskontroll inskränkts till förvalt
ningsbefogenheter och att landstinget icke utövar förvaltande verksamhet i egentlig 
mening. Men å andra sidan bör man icke förbise, att landstinget, som utövar en dele
gerad lagstiftningsbefogenhet , såsom andra statsorgan bör vara underkastad kontroll 
beträffande formerna för utövningen av sin lagstiftnings- och budgetsrätt. Beträf
fande budgeträtten ligger möjlighet till sådan kontroll i det faktum att Alandsdelega
tionens framställning om beviljande av statsbidrag skall av presidenten godkännas, 
vilket innefattar möjlighet för presidenten att vägra fastställelse, om föreskrivna for-
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mer vid ärendets handläggning i landstinget icke iakttagits. Annat är förhållandet med 
landskapslagstiftning, beträffande vilken presidenten endast tillagts vetorätt. Såsom 
grund för vetorättens utövning uppräknas i 12 §, sådan denna i kommitteförslaget 
utformats, vissa bestämda omständigheter. Man kan ifrågasätta huruvida andra än 
där angivna skäl kunna åberopas såsom motiv för vetorättens utövning. Bland dessa 
omständigheter återfinnes icke det fall, att landstinget vid stiftande av landskapslag 
icke iakttagit stadgade former. Presidenten synes knappast, för det fall att uttryckligt 
stadgande därom icke föreligger, kunna begagna sig av sin vetorätt på den grund, att 
landstinget vid landskapslags stiftande frångått de för landstingets verksamhet lag
fästa formerna. 

Mot en sådan eventualitet ha 12 § och 35 §i sin nuvarande lydelse ställt regulativ. 
Med hänvisning till det anförda vore det redigast och mest konsekvent att ur 35 § 

utesluta landstinget samt i stället i 12 §införa ett tillägg av följande lydelse: 
- - - - finner att en av landstinget antagen lag i c k e t i 11 k o m m i t i f ö r e
s k r i v e n o r d n i n g eller att den berör de - - - - -. 

Mot ett sådant i 12 §infört tilläggsstadgande kunde möjligen den invändning gö
ras, att landstingsbeslutet för att i sagda avseende kunna av presidenten prövas borde 
åtföljas av utredning beträffande ärendets handläggning i landstinget och att detta 
kunde föranleda omgångar och osäkerhet. Men dessa presumerade svårigheter äro 
endast skenbara. Om överhuvud någon sådan utredning ansåges nödig, vore biläg
gande till landstingsbeslutet av utdrag ur landstingets protokoll tillräckligt för en pröv

ning uti ifrågavarande avseende. 
Om man åter såsom kommittens majoritet icke godtager den av mig föreslagna 

lösningen, är det nödvändigt att i 40 (35) § bibehålla landstinget bland de organ, vilkas 
befogenheter kunna underkastas högsta domstolens kompetenskontroll. 

Avfattningen av ifrågavarande § 40 (35) självstyrelselagen är såtillvida bristfäl
lig och otillfredsställande som i den endast åt landshövdingen och landskapsstyrelsen 
inrymmes rätt att vid uppkommen meningsskiljaktighet påkalla Högsta domstolens 
avgörande. För det första föreligger intet hållbart skäl för att utesluta länsstyrelsen 
från de organ, vilka kunna anhängiggöra ett sådant ärende. Tvärtom är det nödvän
digt att bereda länsstyrelsen möjlighet att vidtaga sådan åtgärd vid förfall för lands
hövdingen eller under tider, då landshövdingeämbetet är obesatt. För det andra, och 
detta fall är viktigare, ha andra myndigheter, vilka kunna utgöra part i en sådan tvist 
uteslutits. Såsom landskapsautonomien utvecklats, har landskapsnämnden i avsevärd 
utsträckning övertagit förvaltningsbefogenheter, vilka i övriga delar av riket handha
vas dels av centralstyrelserna, dels, om även i mindre utsträckning, av statsrådet. 
Gränsen mellan landskapsnämndens och sagda myndigheters förvaltningsbefogenhe
ter är i många fall svävande och kan därför bliva föremål för meningsskiljaktighet. 
Om nu en sådan uppstår, är det en uppenbar oformlighet att förbehålla landskapssty
relsen initiativet till slitande av tvisten och lämna andra parten utan en sådan rätt. 
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Detta kunde dessutom leda till synnerligen elakartade och långvariga tvister, vilka i 
såväl rikets som landskapets intresse snabbt borde fås avförda från dagordningen. Med 
den avfattning lagrummet givits kunde man visserligen tänka sig, att landshövdingen 
på anhållan av annan statsmyndighet vore berättigad att anmäla sådan meningsskilj
aktighet till högsta domstolen, men detta framgår icke otvetydigt av lagrummets av
fattning och skulle leda bl. a. därtill, att statsrådet vid uppkommen tvist vore tvunget 
vända sig till landshövdingen för att påkalla högsta domstolens åtgärd i saken. 

Mitt förslag går därför ut på att 12 och 40 §§måtte givas följande lydelse: 

§ 12. 

Landstingets beslut om antagande av landskapslag insändes till regeringen av 
länsstyrelsen. 

Därest republikens president, efter att hava infordrat den i 26 § nämnda ålands
delegationens och högsta domstolens utlåtande, finner att en av landstinget aqtagen 
lag icke tillkommit i föreskriven ordning eller att den berör de i 9 § omförmälda rike.t 
förbehållna ärenden . eller rikets inre och yttre säkerhet eller ock anser lagen inkräkta 
på rikets allmänna handels- eller tullpolitiska intressen eller verka skadligt på dess stats
finansiella ställning, äger han rätt - - - - i kraft. 

Har i landskapslag - - - - - i förhållande till rikslagstiftningen. 

§ 40. 

Uppkommer i fråga om rätt att vidtaga viss förvaltningsåtgärd meningsskiljaktig
het angående landshövdingens, länsstyrelsens (utesl.) eller landskapsstyrelsens befo
genheter enligt denna lag, äger Högsta domstolen, på anmälan av vederbörande myn
dighet och sedan andra parten i tvisten blivit i saken hörd, avgöra densamma. 

f) Överenskommelseförordning. 

Såsom slutmoment till 18 §har kommittens majoritet fogat ett stadgande av inne
håll att landstinget utan hinder av en s.k. överenskommelseförordning må inom grän
serna för sin lagstiftningsbehörighet antaga landskapslag, som innebär ändring av för
ordningen. Härtill har, i syfte att förebygga konkurrens mellan landskapslag och över
enskommelseförordning, fogats ett tillägg, att landskapslagen icke må träda i kraft 
innan överenskommelseförordningen ändrats eller upphävts. 

Utan att ingå på kritik av de sakliga skäl, som i betänkandet anföras till stöd för 
införandet av bestämmelsen därom, att landstinget utan hinder av överenskommelse
förordning må antaga landskapslag, som innebär ändring av förordningen, vill jagi 
korthet beröra de praktiska konsekvenser en sådan bestämmelse komme att leda till. 

Il 
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Stadgandet innefattar att varken presidenten eller högsta domstolen (ålandsdele
gationen) vid utövande av dem i 12 § självstyrelselagen tillagda befogenheter äger ingå 
i prövning därav, huruvida Iandskapslag står i strid med bestämmelse i överenskom
melseförordning. Utan hinder av sådan konkurrens bör landskapslag, för det fall att 
presidenten icke av i 12 §stadgat skäl funnit anledning emot densamma inlägga veto, 
träda i kraft. I praktiken sker detta genom att landskapsstyrelsen publicerar lagen i 
Ålands författningssamling~ Då likväl landskapslag, som står i strid med överens
kommelseförordning, icke må träda i kraft innan förordningen ändrats eller upphävts, 
ankomme det på landskapsstyrelsen att, innan promulgation sker, pröva huruvida 
landskapslagen innebär ändring av överenskommelseförordning. 

Man kan med skäl ifrågasätta lämpligheten av att åvälva en förvaltande myndig
het (landskapsstyrelsen) ansvaret för en sådan prövning och de därav härflytande 
konsekvenserna. 

jag finner därför att ifrågavarande slutmoment i 18 §icke på ett tillfredsställande 
sätt löst den fråga, som i detsamma beröres, och föreslår, för den händelse det avsedda 
syftemålet icke genom ett lyckligare avfattat stadgande kan ernås, att momentet 
måtte ur lagtexten utgå. 

Ruben Österberg. 
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RESERVATION Il. 

Den förnämsta rättsliga garanti, som »Lagen om självstyrelse för Åland» erbjuder a) Inledande 

landskapet för autonomins tillgodonjutande, ingår i lagens 36 §, motsvarande 41 § i synpunkter. 

kommittens förslag. 
Garantin består däri att stadgandena i lagen 1>icke må ändras, förklaras, eller upp

hävas, ej heller avvikelse från dem göras annorledes än med landstingets bifall och i 
den ordning, som om grundlag är stadgab. 

Att upprätthålla detta lagbud i dess fulla omfattning och kraft utan minskning 
eller intrång, måste vara en väsentlig uppgift, då det nu gäller en revision av lagstift
ningen. I själva lagen finnas några bestämmelser, vilka utgöra undantag eller som 
visat sig vid tillämpningen medföra inskränkningar i denna landskapets rätt. Synner-

9 
• 

lige~ betydelsefullt vore därför at:. i dessa delar e'.hålla r~ttelse. Et.t dyli~t sta.~ga~~e :~f~~)~~e\~:: 
ingar i 12 § . . I detta lagrum uppraknas de fall, da republikens president ager ratt for- I<andet. 

. ordna, att av landstinget antagen lag skall förfalla. En sådan anledning är, att presi
denten finner lagen beröra de i 9 § rikets lagstiftning förbehållna ärenden. Presiden
tens beslut skall i detta fall vila på en rättsligt grundad utredning om att lagen ifråga 
faller utom landstingets lagstiftningsbehörighet enligt självstyrelselagen. Detta stad
gande avser således icke någon inskränkning i Ålands rätt. 

Men i 12 §ingår även bestämmelse av innehåll, att presidenten kan använda sitt 
veto mot den av landstinget antagna lagen, om han 1>anser lagen vara stridande mot 
republikens allmänna intresse1>. Prövningen härav utgör ingen rättsprövning, utan 
tvärtom ett förgottfinnande på grunder, dem presidenten ensam prövar. Det är alltså 
motsatsen till en rättsprövning, det är en prövning på politiska grunder. Denna be
stämmelse är därför stridande mot stadgandet i 36 (41) §och en tillämpning av bestäm
melsen kan leda till vittgående ingrepp och hinder uti landskapets självstyrelse. Detta 
framhölls redan på den tid lagen antogs av riksdagen. 

Kommitten har sökt till innebörden begränsa detta stadgande. Men de föreslagna 
vägledande bestämmelserna i detta avseende bleve alltför svävande och obestämda. 

jag föreslår därför: 
att lokutionen 1>eller anser lagen vara stridande mot republikens allmänna intresse1> 

skulle ur den nuvarande lagtexten uteslutas; samt 

l 
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att det av kommitten föreslagna tillägget »eller rikets inre eller yttre säkerhet - -
- - - statsfinansiella ställning» finge utgå. 

Även i ett annat hänseende synes en ingalunda oväsentlig ändring böra vidtagas i 
stadgandet, sådant det av kommitten föreslås. Med hänsyn till ändringar, som skett 
i avseende å inre ordning och beslutanderätt vid ärendenas handläggning inom läns
styrelserna i riket föreslås att å länsstyrelsen i landskapet Åland skulle överflyttas upp
giften att till regeringen insända landstingets beslut. 

. Ifrågavarande ämbetsverk är emellertid okänt för lagstiftningen om landskaps
självstyrelsen. Statens allmänna administration på Åland företrädes enligt autonomi
lagen av landshövdingen. Dennes utnämning enligt de härför i garantilagen intagna 
föreskrifterna ger honom en alldeles särskild ställning till såväl riket som landskapet 
och dessas ömsesidiga intressen. Landshövdingens åliggande att till regeringen in
sända landstingets beslut grundar sig helt och hållet på autonomilagen och är oberoen
de av vad i r.iket stadgas rörande ärendena inom länsstyrelsen. 

Länsstyrelsens sammansättning, uppgifter ävensom dess medlemmars utnäm
ning o.s.v. bero åter helt och hållet av i riket gällande bestämmelser, genom vilka 
tjänsterna i sagda styrelse kunna med avseende å besättande samt de med tjänsterna 
förenade uppdragen bliva alldeles främmande för landskapets autonomi. Huru läns
styrelsen kan komma att omgestaltas är omöjligt att förutse. Men engång infört i 
autonomilagen blir ett stadgande, som på länsstyrelsen överför någon uppgift i själv
styrelsens tjänst, undandraget landskapets inflytande och oberoende av vad man på 
åländskt håll då kanhända kunde önska. I autonomilagen borde därför icke intagas 
någon bestämmelse, genom vilken länsstyrelsen tillerkändes andel i självstyrelseverk
samheten, även om denna andel kan synas vara enbart av formell natur. 

Jag föreslår därför: 
att 12 § 2 mom. måtte bibehållas i dess nuvarande ordalydelse. 

Det betänkligaste intrång på grundsatsen i 36 § om huru stadgandena i Ålands
lagen få »ändras, förklaras eller upphävas eller avvikelse från dem göras» har likväl 
skett genom den tolkning, och tillämpning 35 (40) §så i doktrinen som i praktiken er
hållit. 

Kommitten har uti sin framställning uppmärksammat detta och föreslagit en vä
sentlig förändring i lagtexten. Härigenom skulle lagrummet ej längre på samma sätt 
som hittills kunna betraktas som en utväg att genom utlåtanden av högsta domstolen 
skapa prejudikat beträffande innebörden av självstyrelselagens stadganden ävensom 
fördelningen av lagstiftningsbefogenheten framdeles mellan riket och landskapet. 
Högsta domstolens utlåtande föregås icke av ett sådant förfarande och sådan under-
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sökning, att de kunde anses som domar; ej ens högsta domstolens domar utgöra bin
dande prejudikat. Man har emellertid åt dessa resolutioner velat vindicera betydelsen 
av »utlåtanden med förpliktande verkan». Detta innebure otvivelaktigt ett åsidosät
tande av stadgandet i 36 ( 41) §, vilken för lagförklaring föreskriver samma procedur 
som för motsvarande förklaring av grundlag samt därtill ytterligare Ålands landstings 
bifall. 

I kornmittens redigering har stadgandet erhållit i huvudsak den begränsning, 
som synes varit detsamma tillämnad enligt Ålandskommittens förslag. Och dess till
lämpning kan åsyfta blott att för viss kompetenskonflikt framkalla ett avgörande utan 
längregående verkan än för detta fall. Även i denna redigering kan stadgandets fram 
tida användning icke förutses . Anledningar till konflikt mellan riket och landskapet 
borde dock i möjligaste mån avlägsnas. Behovet av en »regulator mellan resp. förvalt
ningsorgan» kan emellertid enligt min uppfattning tillgodoses genom stadgandet om 
överenskommelseförordningar enligt 18 §. 

Jag föreslår därför: 
att stadgandet i 35 (40) §finge utgå. 

Under förutsättning att 35 (40) § dock komme att i lagförslaget kvarstå, ber jag 
få i sak omfatta det av vicehäradshövdingen Nordling framställda fö rslaget om ett till
läggsmoment (se reservation I 1 I sid. 93). 

I självstyrelselagen, 9 § 2 mom. 12) ingår bestämmelsen, att »Område, som är reg- d) 9 § 2 mom. 
lerat genom internationella fördrag» , underlyder rikets lagstiftning. Då detta gäller 12 (19) P· 
även framtida fördrag och deras förhållande till lagstiftningen, kan således lagstiftnin- (~id. 53 be
gen i ärenden, vilka enligt självstyrelselagen ankomma på landskapet, övergå till riket. tankandet). 

Denna bestämmelse kan visserligen tillämpas så, att staten, då den med främmande 
makt träffar avtal, vilket hade till påföljd inskränkningar i den åländska lagstiftnin-
gen, skulle i fördraget göra förbehåll om att dess verkan icke utsträckte sig till Åland. 
Men det måste anses tvivelaktigt, huruvida en sådan tillämpning vore att emotse. 

I riket gäller ett i viss mån analogt stadgande (33 §regeringsformen), som bestäm
mer, att fördrag böra godkännas av riksdagen, för såvitt de innehålla stadgan den, som 
höra till området för lagstiftningen eller enligt konstitutionen annars erfordra riksda
gens godkännand~ 

Att internationella fördrag kunna ingripa uti de fördragslutande ländernas inre 
lagstiftning, därpå finnas vad Finland vidkommer bevis i de internationella fördrag, 
som utarbetades av komissioner i Geneve och sedan förelades de till folkförbundet an
slutna länderna. 

Det föreligger sålunda här en inskränkning i Ålands autonoma rätt med hänsyn 
till dess viktigaste yttring, lagstiftningen. Gränslinjen mellan rikets och landskapets 
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. lagstiftning, som enligt självstyrelselagen skall vara fast, kan genom ifrågavarande 
förbehåll ändras och förskjutas inom vilka rättsområden som helst. Detta förbehåll 

_ är följaktligen oförenligt med grundsatsen i 36 ( 41) §, att till ändring eller avvikelse 
från vad i självstyrelselagen finnes stadgat erfordras Ålands landstings bifall. 

jag föreslår: 

att till 9 § 2 mom. 12 (19) p. skulle fogas följande tillägg: »dock att lagstiftning, 
som av sådant fördrag föranledes, ej må inskränka eller upphäva landskapets rätt en
ligt denna lag». 

e) 9 § 2 mom. Den av undantagsförhållanden motiverade kristidslagstiftningen har i flere hän-
1 P· (sid. 30 seenden gjort intrång på den åländska självstyrelsens område. Kommitten föreslår 
i betänkan- att i 9 § 2 mom. 1) skall upptagas stadganden, på grund av vilka den faktiska tillämp

det). 
ningen i landskapet av denna kristidslagstiftning liksom ock dess framtida utveckling 
kunde anses vara godkända. 

En dylik utvidgning av rikets behörighet inom viktiga och ömtåliga områden vore 
icke lycklig. Det finnes icke anledning att genom stadganden i självstyrelselagen in
föra och möjliggöra även för framtiden en ur abnorma förhållanden härflytande lag
stiftning, vilken även i riket allmänt betraktas såsom bärande med det första upphävas. 
Att den nuvarande kristidslagstiftningen och de i kraft av den utfärdade förordnin
garna icke skulle tillerkännas hemortsrätt, vore så mycket naturligare som de till inne
hållet i hög grad avvika från den allmänna rättsordningens grundsatser. Sålunda till
godoses även det betydelsefulla intresse, vilket såsom ovan i annat sammanhang be
tonats, bjuder att icke i självstyrelselagen intaga bestämmelser, vilka även för fram
tiden medgåve utfärdandet av dylika kristidsstadganden och föreskrifter, emedan des
sas kvarstående uti den åländska lagstiftningen sedan icke kunde förhindras . Bättre 
vore därför att låta bero vid det faktiska medgivande allenast, som från landskapets 
sida gjorts. 

jag föreslår därför: 

att ur kommittens förslag till 9 § 2 mom. 1 p. skulle, efter ordet: »krigstillstånd» 
utgå vad som följer ända till och med: »Undantagsförhållanden äro nödvändiga», och 
i stället nuvarande lagtext bibehållas från och med: »sådana inskränkningar i» etc. till 
och med: »även annars äro nödvändiga1>. 
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Omsorgen om att bibehålla Ålands jord i åländska händer är likaledes en väsentlig f) g § 2 mom 

uppgift vid revisionen av självstyrelselagstiftningen. Det väsentligaste stadgan det I p. (sid. 30 ff. 
härvid är 5 § i »garantilagem. Men det är nödvändigt även att i avseende på expro- i betänkan

priationsrättens användning tillse, att »garantilagens1> rättsskydd icke försvagas eller det). 17 ~ I 
göres illusoriskt. jag omfattar i sådant avseende kommittens ändringsförslag med en 6mlofmf.~ pb.(~_id. • 1 etan-
viss modifikation och föreslår följande lydelse: kandet) . 

1>rätt till expropriation av fast egendom för statsverkets ordinarie förvaltningsbehov1> 
(jämte motsvarande ändring i 17 § 1 mom. 9 p.). 

Under tider, då statens förvaltningsverksamhet överhövan utvecklas, kunde så
lunda åtminstone någon trygghet vinnas mot konstlade och mer eller mindre tillfälliga 
behov. 

I analogi med vad som anförts rörande expropriation borde även åt 23 §givas ett g)23§ I mom. 

närmare bestämt innehåll. Sålunda borde statens rätt att på vissa grunder återtaga 
den jordegendom, som överlåtits åt landskapet med nyttjanderätt, inskränkas till de 
fall, då egendomen komme till användning för vissa behov, på sätt Ålandskommitten 
i 25 §av dess betänkande den 3 december 1919 föreslog, likväl med ett tillägg. Enligt 
mitt förslag skulle 23 § 1 mom. erhålla följ ande lydelse: 

1>0yttjanderätten till statens jordegendom i landskapet Åland övergår till landska
pet, dock icke beträffande sådan egendom, som förblir anslagen till boställen åt statens 
tjänstemän, ej heller till den del egendomen nu eller framdeles. kommer till använd
ning för lots- och fyrinrättningens, tullverkets eller kommunikationernas eller försva
rets behov.» 

Helsingfors, den 24 oktober 1941. 

Ernst Estlander. 

Il 
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RESERVATION 111. 

a) Vattenrätten. 

Stadgandena om rätt att använda vattenkraften i strömfall och att bygga i vat
tendrag hava, på sätt i kommittens motivering framhålles, icke någon nämnvärd till
lämpning på Åland, enär nödig vattenkraft icke står till buds, om man ock med utnytt
jande av vårflödet eller hästregnen kanske på ett par ställen kunnat inrätta en pärt
hyvel eller husbehovssåg. Vid sådant förhållande har varken riket eller landskapet nå
got egentligt intresse för lagstiftningen på detta område. Däremot är det, såsom kom
mitten jämväl påpekar, av betydelse för landskapet att omhänderhava den lagstift
ning, som reglerar vattnets användande till gagn för jordbruket och dess binäringar. 
Då likväl vattenrättslagstiftningen bildar ett sammanhängande helt och exempelvis 
bestämmelserna om flottning av skogsalster stå i visst samband med stadgandena om 
användning av vattenkraften i strömfall, är det för vinnande av större reda och enhet
lighet av vikt, att sagda lagstiftning icke uppdelas mellan riket och landskapet utan 
i sin helhet tilldelas landskapet. Men detsamma gäller även det rättsliga förfarandet, 
då vattenområde skall utnyttjas. Stadgandena härom äro intimt förbundna med 
vattenrättslagstiftningen i övrigt, varför gränsen mellan rikets och landskapets lag
stiftningsbehörighet bleve oklar och möjlighet av kompetenskonflikter i följd härav 
förelåge, därest lagstiftningen om den rättsliga proceduren i enlighet med kommittens 
förslag skulle hänföras till rikets kompetens. Därtill kommer att nämnda förfarande 
med hänsyn till förhållandena i landskapet kan göras vida enklare än motsvarande 
förfarande i riket med dess vattenrika älvar, väldiga forsar och stora sjöar. Det vore 
därför enligt min tanke olyckligt, om landskapet på vattenrättslagstiftningens område 
skulle bindas vid den vidlyftiga apparaten för handläggning av vattenrättsärenden, 
som är nödvändig i riket. 

b) Tillägg till 40 §. 

Därest det av kommitten uppgjorda förslaget till ändrad lydelse av självstyrelse
lagen blir godkänt, torde i 40 §av förslaget nämnd meningsskiljaktighet ganska sällan 
yppa sig. Det vore ock för det goda samarbetet mellan riket och landskapet lyckligt, 
om tillämpningen av stadgandet i sagda lagrum i görligaste mån skulle undvikas, enär 
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därvid på grund av sakens ömtåliga beskaffenhet en icke önskvärd spänning mellan 
riket och landskapet lätt uppstode: Denna spänning skulle än mer stegras, därest 
den eller de, som enligt högsta domstolens avgörande oriktigt tolkat självstyrelselagen, 
skulle på grund av vidtagen åtgärd ställas under åtal. En sådan möjlighet borde därför 
genom uttrycklig lagbestämmelse förebyggas. Detta synes vara så mycket mer moti
verat, som 39 § i kommittens förslag förutsätter åtal av lantrådet eller ledamot i land
skapsstyrelsen, då dessa, i fall där meningsskiljaktighet angående deras befogenheter 
enligt självstyrelselagen icke föreligger, förfara lagstridigt eller göra sig skyldiga till 
försummelse i tjänsten. Med hänsyn härtill föreslår jag, att till 40 § skulle fogas ett 
andra moment av följande lydelse: 

Ej må den, vars förvaltningsåtgärd enligt 1 momentet ogillas, härför ställas under 
åtal. 

Leonard Nordling. 
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