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LAGUTSKOTTETS betänkande nr 23/ 
1972-73 med anledning av Ålands land
skapsstyrelses framställnirgtill Å-

' latjd~ landsting med förslag till ~ag~ 
motibn till Finlands riksdag med för
slag till lag angå ende ändring av 
självstyrelselagert för Åland 1 till 
lag dm vissa inskränkningar i ~ätten 

att f~rvårva · och besitta fast egen
dom i landskapet Åland och till lag 
angå ende ändring av lagen om kommuna
la arbetskollektivavtal. 

Med anledning av ovannämnda framställning · varöver J.andstinget 
inbegärt utskottets utlåtande 7 f å r utskottet 1 som i ärendet hört 
lantrådet Alarik Häggblom 1 lagberedningschefen Sune Carlsson och 
äldre landskapssekreteraren Jan-Erik Lindf or s vör dsamt anföra 
följande : 

Det har länge varit ett önskemål att den gällande lagen om 
utövande av lösningsrätt vid överlåtelse av fastighet i landskapet 
Åland skulle revideras sålunda, att för förvärv av fast egendom 
skulle erfordras tillstånd såsom är stadgat för utlännings 
fastighetsförvärv i landet. Dessutom har frågan om r ä tten att 
på grund av legoavtal besitta fast ege ndoin~ ·S)m icke alls är 
reglerad genom stadgandena i självstyrelselagen eller ovannämnda 
s.k. lösningslag? varit aktuell under en följd av år. Utskottet 
finner därför att det allmänna syfte.målet med sagda lagförslag 
kan omfattas. 

I framställningen föreslås dessutom ändring av självstyrelse
l agen beträffande r östrättsåldern vid landstingsval och kommunal
val. Då motsvarande sänkning av rösträttså lder:- skett i rikets all
männa val, finner utskotte·t att förslaget till denna del också 

kan omfattas. 
Landskapsstyrelsen föreslår också att sj älvstyrelseJagen 

skulle ändras så 7 att tjänstekollektivavta+ och arbetskollektivav
tal kunde ingås mellan landskapsstyrelsen oc.h de å l ändska kommu
nernci såsom a:r·betsgivare och organisatione:-i:- av tjänstemän och 
arbetare så som arbetstagarparter. Utskottet finner det i urinciP . ocn arbe~S"tagar~ 
r iktigt 1 att kollektivavtal kan ingå s lokalt mellnn nrbetsgiva1~ 
i landskapet. Ehuru avtalsfr iheten k onmer a tt begränsas av kom
pensationsfrågan i frå ga om landskape ·.s tj änstemän och arbetar e 



• 

- 116 

liksom också ifråga om sådana kommunala tjänstemän ? för vilkas av
löning landskapsbidrag skall utgå, anser utskottet dock att för
slaget både ur principiell och prakt_isk synpunkt sett kan omfattas. . . 

Slutligen fö:ceslår landskapsstyrelsm, C:itt' bestämmelserna om kva
lificerad majo~itet också för laridstingets bifall till ändring? 
förklaring e11Gr upphävande av eiler för avvikelse från sj ä lvsty-

' relselagen intörs. Då iandstinget red~n i princip tagit ställhing 
för möjliggör~nde av krav på kvalificerad majoritet i de lagar 
och landskapslagar 9 som anses ha konstitutionell betydelse 9 finner 
utskottet att också detta förslag kan omfattas. 

Då utskottet så lunda omfattar samtliga ändringsförslag i huvud~ 

sak 9 kommer i det följande endast enskildheterna i förslagen att 
beröras. 

I framställningens motivering har landskapsstyrelsen också 
framfört synpunkter på en eventuell kompensation till jordägare 9 som 
kan tänkas göra ekonomisk förlust på grund av att lagstiftningen om 
jordförvärv och jordbesittning· ändras. Då något stadgande härom ~cke 
ingår i lagförslaget och förslag om införande av så dant stadgande 
icke heller väckts i behörig ordning 9 · och då frågan härom för när
var ande utreds av en för ändamålet tillsatt kommitte, finner ut
skottet att utlåtande över denna fråga nulcke är påkallat. 

Landskapsstyrelsen har också i framställningens motivering an
ffö.·t allmänna sunpunkter på principerna för beviljande av -tillstån1 • 
Utskottet anser att stadgandet om villkor vid tillståndsbeslut möj 
liggör en l ämplig avvägning av möjligheterna att bevilja tillstånd 
i sådana fall 9 där tillstånd nu inte hcile kunnat beviljas på den 
grund att villkor inte kunnat ställas. Sedan lagen trätt i kraft . 
har landstinget möjlighet att uttrycka sin åsikt beträffande de 
riktlinjer 9 som fö r framtiden borde iakttagas . 

D e t a 1 j m o t i v e r i n g 
Lag angående ändring av självstyrelselagen fö r Åland. 
~ I självstyrelselagen användes i allmänhet uttrycket å ländsk 

hembygdsrätt men i 4 § användes omväxlande nembygdsrätt på Åland: 
Landskapsstyrelsen har i sitt förslag i detta sarrmmhang använt 
endast 'hembygd~rätt: Då utskottet anser att en konsekvent använd
ning av uttr ycket ' å l ändsk hembygdsrä tt 'borde efte:csträvas 9 har 
4 § 1 mom. föreslagit ändrat i detta avseende. 
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5 §. I gällande lydE}lse upptar stadgandet ar'v och expropriation - : 

såsom fång, vilka icke medför 15sningsrätt. Utskottet har ansett 
.att detta fortsättningsvis bör ingå såsom undantag också i själv
s~tyrelselagens stadgande. Uppenbarligen har det också varit land·.
skapsstyrelsens avsikt att bibehålla undantag~ då det ingår i för
slaget ti.11 lag om vissa inskränkningar i :rätten c.t tt förvärva och 
besitta fast egendom i landskapet ~land. Utskottet har infört tilläg
get såsom ett nytt 2 mom. 

36 §. Enligt förslaget skulle ett utskott inom landstinget kunna 
tilldelas befogenhet att på landstingets vägnar godkänna kollektiv- e 

avtal med landskapets tjänstemän och med kommunala .tjänstemän, till 
den del det är fråga om tjänster, för vilkas avlöning landskaps
bidrag utgår. Utskottet anser att ett sådant organ inom landstinget 
inte borde benåmnda _ utskott, eftersom de nu i landstingsordningen 
förutsatta utskotten inte har betogenhet att fatta beslut på lands
tingets vägnar·. Utskottet föreslår därför att detta organ skulle 

benämnas delegation, vilket &ulle göra det möjligt att exempelvis 
följa rikets förebild och i landskapslag fastställa benämningen 
till landstingets · lönedelegation. 

44 §. Initiati'v till ändring av självstyrelselagen kan tagas av 
regeringen el.ler enskild riksdagsman och om ~iksdagen antar Jcg-

f örs laget :· PVersändes det till landstinget för inhämtande av lands
tingets bifall enligt 44 § 1 mom. Men också landstinget kan på 
grund av vederbörligt initiativ besluta om antagande av en ändring, 
som i form av lagmotion överlämnas till riksdagen. Antar riks-
dagen den av landstinget omfattade ä. dringen oförändrad anses lands
tinget på förhand ha givit sitt bifall och lagen kan stadfästa . 
Utskottet ·har därför ansett att stadgandet borde kompletteras med 
att också landstingets beslut om sådan lagmotion bör omfattas med 
kvalificerad majwri tet. 

Enligt förslaget skulle uttryckligen bestämmas 9 att denna kva
lificerade majoritet borde ftlrefinnas för omfattande av ändringen 
i _ ärendets sista behandling. Utskottet anser denna bestämmelse ...... 
binda landstinget för en viss ordning, som vid framtida ändring 
av ärendenas behandling i landstinget kan visa sig olycklig. Enligt 
nuvarande system beslutar landstinget om förslagets @dkännande eller 
förkasta nie i tredje behandlingen. Då denna behandling måhända i 
framtiden icke blir den sista behandlingen , anser utskottet att 
ordet sista borde utgå . 
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Lag om inskränkning i rätten att förvärva och besitta fast 
egendom i landskapet Åland. 

Utskottet föreslår att lagens rubrik föJkoJ:'tas enligt ovanståen
de • 

.1.J..:. Stadgandet om lagens syftemål har omarbetats till närmare 
hänsyftning till Folkens förbunds råds beslut angående Åland av 
den 24.6.1921. 

~ Utöver smärre rådaktionella ändringar har utskottet till 
denna paragraf överfört 7 § 2 mom. såsom ett nytt 2 mom. 9 då ut
skottet ansett att sistnämnda stadgande närmast sammanhör med stnd
gandena i denna paragraf. 

~ Enligt hyreslagen CE'FS 82/61) skall upplåt~lse på lega av 
jordområde i samband med byggnad eller del därav anses som hyres
avtal om jorden är avsedd att användas för annat ändamål lin lant
bruk eller i större omfattning bedriven trädgå~dsodling. Enligt 
landskapsstyrelsens förslag skulle sådana legoavtal vara uteslutna 
från Ja gens tillämpning under förutsättning att ,hyrestiden är högst 
två år. Utskottet har likväl. ansett, attretta undantag kan medföra 
möjligheter till kringgående av lagen och att undantaget endast 
kunde vara behövligt med tanke på hyresavtal 9 som avser bostads
hus med tomt. Då sådana avtal också kan ingås så 9 att de endast 
gäller b ostadslägenheten i hus.et men icke den tillhörande tomten 9 

anser utskottet att undantaget från lagens tillämµnng helt kan utgå. 
I 3 (4) punkten har ett förtydligande införts. 
4 §. Då det i vissa falt.kan vara av betydelse n6t qnsökan inkommit 

och då ansökningar o.fta får inlämna_s också till lägr e myndigheter 
för vidai~ tefordran till rätt instanij;l, har utskottet .ansett att 
ett uttryckligt stadgande om ingivande av ansökan till landskaps
styrelsen borde införas. Ändringen innefattar också pubud om att 
tillstånd för legoavtal skall sökas inom tre månader som regel. I 
3 mom. har hänvisningen till 2 § 1 mom. såsom onödig uteslutits. 
Utskottet har dessutom ansett, att också 'i de fall 9 då å ländsk 
sammanslutning icke utan särskilda skäl får förvägras tillst<lnd9 
utlåtande från vederbörande kommun bör införskaffas. Detta innebär 
enligt utskottets mening att utlåtande bör inbegäras av kommunens 
fullmäktige. Kommun bör dock vara obetaget att i ÄreglemBnte 
delegera · rätten att avge utlåtande i samtliga dessa ärenden eller 
i vissa av dom exempelvis de i 2 § 2 mom. avsedda på kommunens 
styrelse. Det to.rde måhända vara ä.damålsenligt att kommunens 
~ullmäktige delegerar r ä tten att avge utlåtande på kommunens 
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styrelsen, då ansökan gäller förvärv av bostadstomt inom stads
eller byggnadsplaneomrä der. 

_5_j (4 §4ocl}~5 rr:q_tl. Utskottet har ftmn1.t att stadg,8ndc;t I § 11!6w 
kan förkortas i flera avseend~n. Den sista meningen har fåt~ samma 
lydelsö som i ~otsvarande rikslng, vilket synes utskottet prak
tiskt. Dä bevislig delgivning kan på~alla olika metoder torde av
givande av en av dem inte vara p8,kalJ_a t även om del givning per post 

med mottagningsbevis i de flesta fall sannolikt kommer till an

vändning. Stadgandet i 2 mom. har or.c:rccUgerats utan att saklig änd

J.'ing avsetts. Sl::nlle en ansökan om tills-i:;ånd vara anhängig i lanc1-

skapsstyrelsen vid utgången av tiden om sex mänad8r 9 bör givetvis 
ansökan slutbehandlas innan landslrnpssty:;relsen skrider till ~~ct

gärder för egendomens försäljning. 

~ Ändringarna är av redaktionell natv.r. 

l.i_iLl~~- Stadgandet har flyttats av redaktionella skäl. Enligt 

landskapsstyrels-e.ns försl~ skulle besittning av fast egendom i 

strid med lagens stadganden förhihd~as dels genom att tillträde 

icke skulle f å ske, förrän tillstånd till legoförhållandet utverkats, 

dels genom ogiltigförklarande av legoavtalet till den del det skulle 

stå i strid med lagen, varigenom innehavaren ku~de vräkas. Utskottet 

finner dessa bestämmelser otillfredsställande . .:Uels måste legoav

talet betraktas som det ut själ7styrelsens J synpunkt mindre far-

liga än försäljning av fast egendom. På grund därav borde reglerin
gen av legoförhållandet inte vara strängare än vid köp. Likväl 
kan köpare tillträda det köpta området umedelbart medan legotagare 

inte skulle få tillträda området förrän tillstå nd utverkats. Dels 
är förhållandet vid legoavtal väsentligen ett annatparterna emel~ 
lan än vid köp. Vid legoavtal har legogivare och logot~gare var
dera ett intresse innefattande normalt ömsesidiga prestationer under 

en följd aV år. Utskottet anser därför att det bör vara Döjligt 

för också legogivaren att utverka tillstånd för att han på det sät~ 

tet skall kunna ~örsäkra sig om de fö rdelar han avsett med avtalet. 

På grund av dessa synpunkter har uts~rnttet ansett 9 att oc').t-~å vid 

legoförhållanden bör tillstånd sökas inom tre måmier från avtalets 

undertecknande, vilket följer av den ändring utskottet infört i 

4 § 1 oom. Har tillstånd icke sck-'cs? skulle landskapsstyrelsen före
lägga såväl legogiv~re som legotagare en tid av ss~ månader, inom 

vilket antingen avtalet skulle upphävas eller tillstånd sökas. Sker 

detta icke· · skulle landskapsstyrel sm föror a.::iu om legcavtalets o- · 
gil.tighet och om vrälmi:ng, varvid tiden f ·ö:::.' avtalets upphörande 
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borde angivas. På samma sätt skulle en sex månaders frist gälla i 

det fall att landskapsstyrelsen avslagit tillståndsansökan. 

8 § (7 § 1 mom.).För att landskapsstyrelsen skall ha möjligast 

fria händer för fastställande av villkor i tillstånd·sbeslut har 

utskottet tillfogat orden_ "och allmän fördel" efter hänvisningen 

till l~~ehe ~yftemål . ~illä~ge~ har motsvarighet i rikets iag och 
torde ha betydelse V~d beviljande av tillsifud till per soner eller 

snmmanslutnin~ar, sofu inte har.· såkallad ank~ytning till lartdskapet 
och dess befolkning men som avser att idka enverksamhet ·, , som 

gagnar landskapets närirlgsliv. 
12 § (11 §).Ett nytt 2 mom. har införts i överensstämmelse med 

motsvarande stadgande i rikets lag. Utskottet anser tillägget be
hövligt för-. l _agens fullständighet. I 3 mom. ha: likaså ett ·tillägg 
införts på samma grund. 

13 § (12 §). Häradsskrivaretjänstens benämning har rättats 

och andra redaktionella ändringar vidtagits. 
14 § (13 §). Då utöver lagfart och inteckning för legoavtals 

bestånd också inregistreringen av tomtl ~go ~vtal möjliggör kontroll 
av att legotagaren utverkat tillstårrl, har utskottet tillagt be-
stämmelse hä:r.:om. 

15 § (14 §)Då stadgandets syftemål uppenbarl i gen är dels att 

tillståndshavare skall var skyldig att fö r ete handlingar för att 
styrka att i tillst.%ldsbeslutet angivet vi llkor i 2kttagi ts, dels 

att granskning skall medgivas, har utskottet omarbetat stadgandet. 

17 § (16§). I 2 mom. har införts tillägg på samma ·sätt som i 

44 § 3 mom. självstyrelsel"nge~ 

Lag angå ende ändring av lagen om kommunala arbetskollektivavtal. 
Utskottet har omfattat förslaget oför ändr at. 

Med hänsvisning till det anförda f å r utskottet vördsamt för e
slå , att Landstinget vill genom 

Finlands Regering till Riksdagen över
lämna följande lagmotion: 

Till Finlands Regering 
från Ålands landsting. 

I 5 § självstyrelselagen för Åland av den 28 december 1951 
( ute:s1l ( 670/51) stadgas, att ifall tasxighet belägen inom 
landskapet Åland genom mnat fång än arv eller expropriation 
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övergår till person 9 som ej åtnjuter åi.:åndsk hembygdsrätt, eller 
tiil bolag, andelslag, förening, annan sam~anslutning eller stifteEe, 

som ej under minst fem års tid haft laglig hemort inom landskapet 
eller ej har en styrelse, vars alla medlemmar åtnjuter åländsk 
hembygdsrätt, äger landskapet, den kommun, inom vilken fastigheten 
är belägen, eller enskild person, som har hembygdsrätt på Åland, 
befogenhet att inlösa fastigheten. Ålands landskapsstyrelse kan, 
om skäl därtill föreligger, i enskiida fall efter prövning tillåta 
förvärv av fast~het på Åland, varvid inlösningsrätt icke äger rum. 
Närmare bestämmelser om lösningsrättens utövande och om företrädes

rätt till inlösen ingår i lagen den 28 december 1951 om utövande av 

lösningsrätt vid överlåtelse av fast.i~het i landskapet Åland ( 671/ 

51). 
Nämnda lagstiftning har föregåtts av 5 § lagen den 11 augusti 

1922 innehållande särskilda stadganden rörande landskapet Åiands 
befolkning (189/22), den s.k. garantilagen och den därpå grundade 
lagen av den 1 april 1938 om utövande a~ lösningsrätt vid försälj
ning av fastighet i landskapet Åland (140/38). 

Syftemålet med denna lagstiftning har varit att statsrättsl"igt 
förverkliga de av Nationernas förbunds råd vid Ålandsfrågans av

görande i Geneve den 24 och 27 juni 1921 givna och av Finland god
kända nationali tetsgarantieI·na i fråga um bibehållande av jord
besi ttningen på Åland i bef.olkningens egna händer. Men redan då 
garantilagen stiftades var man meddveten om vissa brister i den

samma. Sålunda framhöll Riksdagen i sitt svar på regeringens pro
position bl.a. "Betänkligt är även stadgandet om lösningsrätt 
till åländsk fastighet såväl ur den synpunkten att detsamma måhända 
medförskada för innevånarna själva på Åland, som ock ur den Byn

punkten att det ärovisst, huruvida stadgandet motsvarar sitt ända
mål". 

Under de senaste åren har ,det även klart framgått att de nämnda 
skydds~· stagandena i flera avseenden är synnerligen bristfälliga. 
L.ösningslagens bestämmelser kan på olika sätt kringgås, bland annat 
genom att jordområden tagits i besittning på grund av formella 
arrendeavtal, som i realitetet medför överlåtelse av ·äganderätten. 
Sålunda.har en svensk fastighetsförmedlare kringgått såväl in1:ös
ningslagen som rikets .... lagstiftning om begränsning av utlänningars 
rätt att äga och besitta fastighet genom att upprätta feIDi~\riga 

arrendek:031trakt, till säkerhet för vars föi:längning i markägaren:? 
stomlägenhet intecknade skuldsedlar:överlämnats till arrendetagaren. 
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En brist i inlösningslagen innebär det även att lösningsrätt in~ 

träder först efter det lagfart beviljats~ Dä har den nya ägaren 

redan hu~nit etab:lera sig på området och i många fall vidtagit 

åtgärder? som inverkat negativt på andras eventuella intresse för 
att inlösa fast~gheten. 

En stigande efterfrågan på mark för fritidsändamål kommer i 

framtiden att ytterligare öka trycket på det åländska äkärgårdsområ~ 
det Landskapets? kommunernas och de enskilda å l änningarnas möj 

lighete:r· att inlösa förså lda holrcar och str andområden på grund 

av bri~tande resurser och.stigande priser begränsar dessutorc möj 

ligheterna att utny~tja inlösningsrätten ~ Därtill kommer att nämn

da skyddsbestämmeiser i praktiken . visat sig ha ett ofullständigt 

ffi.vdd då man gerlom olika tillvägagångssätt kunnat sätta inlösnings

förfararidet ur spel. · ;En speciell svaghet vidlåder inlösnings

systemet med hänsyn därtill att stadgahdena om inlösningsrätt gäl

ler enbart vid förvärv av fastighet och icke då å tkomsten grundar 
sig på lega • 

Erfarenheterna av inlösningssystemet~ visar så ledes att nuvaran

de lagstiftning 9 trots de betydelsefulla ändringar som infördes 

genom 1951 års lag, är behäftad med stora brister. För att den 

å ländska jorden i fortsättningen skall kunna bibehållas i den å

ländska befolkningens händer vågar Ålands landsting räkna med 

statsmakternas rc~dve:rkan till att skapa sådana garantier sorc av
sågs i Nationernas förbunds råds beslut av den 24 juni 1921. I 

sådant syfte borde det nuvarande inlösnin_gssystemet ersätta s 

med ett förfarande, sorc innebär att landskapsstyrelsons tillstånd·~ 

skulle erfordras i varje enskilt fall , då en person som ä r i av

sakn~d av åländsk hembygdsrätt förvärvar eller på geund av lego

avtal besitter fast egendom i landsk't:>et. · 

En s å dan lagstiftningref orm skulle erfordr a dels en ändring av 

4 och 5 §§ sj ä lvstyrelselagen och dels en ny lag om (utesl.) 

inskränkning i rätten att förvärva och besitta fast egendom i 

landskapet Åland, vilken· lag skulle ersätta den nuv arande inlös

ningslagen. Samtidigt föreslå s två andr a ,ändringar av sj ävsty.relse

lagen? vilka landstinget •· likaså anser brå dskande? nämligen ändr:img 

av rösträttså ldern vid landstingsval samt införandet av ett tjänste

koilekti vn·vtalssyste m för landskapets t,jänstemän och de kommunala 

tjänstemännen i landskapet. Sistnämnda förs lag fö r anleder dess-

utom en ändring av lagen om kommunala arbetskollektivavtalo 
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Landstingets bifall till ändring av självstyrelselagen kan för 
närvarande fattas med enkel majoritet medan ändringan i riksdagen 
kräver kvalificerad majoritet. Också i detta avseende anser lands
tinget en ändring påkallad. 

Detaljmotivering. 
1. Lagen angående ändring av självstyrelselagen för Åland. 

a) Inskränkniugar i :rätten att förvär va 00~1 besitta fast egendom 
i landskapet Åland. 

4-5 §§. Då förslaget till lag om vissa inskränkningar i rätten 
att förvärva och besitta fast egendom i landskapet Åland även skulle 
gälla innehav av fast egendom på grund av lega- eller annat avtal, 
måste 4 § i självstyrelselagen ändras på motsvarande sätt. 

I rätten att arrendera jord på Åland torde redan 1946 års rege
ringsproposition med förslag till ny sj älvstyrelselag ha avsett 
en inskränkning. Enligt förslagets 4 § skulle nämligen å l ändsk 

hembygdsEätt utgöra förutsättning för att utan inskränkning "för
värva och b.0si tta fastighet belägen i landskapet Lland." Ordet "be
sitta" utelämnades emellertid i 1948 års proposition, på vilken den 
nuvarande självstyrelselagen grundar sig. 

Så som av den allmännna motiveringen redan framgått skulle land
skapsstyrelsens tillstånd erfordras i varje enskilt fall då per son, 
som saknar å l ändsk hembygdsrätt, 1~e d äganderätt fÖJ.:värvar eller på 
grund av lega- eller annat avtal besitter f a st egenbm i landskapet 
Åland.För utlänningars fastihetsförvärv s'kulie förutom statsrådets 
tillstårrl i stöd av lagen om utlanningars samt vissa sammans lutningnr.s 

rätt att äga .och besitta fa~t egendom och aktier (219/39) sålunda 
erfoI·dr as j ämväl landskapsstyrelsens tillstånd. 

En förutsättning för att boln~ 9 andelslag 1 · öreningar och andra 
sammanslutningar samt stiftelser kunnat förvärva fast egendom i. 

landskapet utan att lösningsrätt skulle äga J~'um utgö::c enligt 5 § 

självstyrelselagen 1 dels att dessa verkat i l andskapet under 5 å r 
och dels att styrelsens samtliga medlemmar å tnjuter åländsk~. hem
bygdsrätt. Detta stadgande hr kunnat kringgås dels dä r igenom att 
äganderätten och därmed den faktiska förfoganQerätten över bolaget 
legat i andra händer än dem som formellt fungera t som bolagets 
styrelse. Dessutom har ängandeförhållandena likaväl som styrelsens 
sammansättning kunnat obehindrat förändra s 9 efteT det tiden för 
ställande av inlösn:ingsanspåk gått till 8 n d:: . 
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För att möjligheterna att kr:C.nggå sky.tldsbestämmelserna rörande 
fastighetsförvärv skall kunna elimineras så l angt det är möjligt 
torde den bästa utviigen vara att underställci. samtliga bolags och 
andra sammanslutningars 9 anstalters 9 stiftelsers eller samfunds 

fastighetsförvärv på Åland landskapsstyrelsens tillståndsprövning. 
Detta skulle visserligen drabba äv_en de juridiska personer som har 
sin hemort i landskapet och vilka ägs och förva l tas av enbart 
personer med åländsk hembygd3rätt 9 men härvid bör beaktas at t dylika 
juridiska pe:cooner..·redan m.ligt gällande lag under c1e fem fö'rsta 
verksamhetsåren varit tvungna att anhålla om tillstancl: filr att av 

dem f"ö:c.'vä:cvad fastighet icke kulle vara underkastad inlösnings
fö:rf.orande o Av samfunden skulle dock staten? lnnc1skapet och åländsk 
kommun icke beröras av det föreslagna tillståndsfö~farnndet. Dessa 
ändrinp:a:r' skulle införas i 5 §. 

b) Rösträttsåldern~ · 

7 §. Riksdcigen h .'.' r redon såvitt gäller riksdci.gsval och kommun2l
val beslutat om en sänkning a.v rösträttsåldern f run 20 till 18 år. 
Då rösträttsåldern för del tagande i lnndst:in 031al .:ev principiella 
skäl borde baro. densnmma som gäller vid I'iksdo.gsval och kommunal
val i riket? föreslås ntt 7 § i självstyrelselcgen ändras så? att 
däri stadgad rösträttsålder fastställes till 18 år . 

c) Tjänstekollektivnvtal. 1 

11 § 2 mom. 2 p. 2 36 § 2 och 3 mom. För att utveckla skötseln 
I 

o.,v de angelägenheter som rör villkoren för tj änstemännens anställ
ningsförhållande och för att upprätthålla nTbetsfrod inom den offent

liga förvnl tningen 9 har i riket från den 1 december· 1970 införts 

ett bestående förhandlings- 9 nvtcls ·- och medlinggsystem~ som byggeT 
på avtalsf:L::ihet~:o,$ . princip. I detta syfte tillkom lagstiftningen 

om tjänstekollektivavtal, vilken är (Utesl ... 1.) jämförbar med gällande 
lagstiftning om nrbetskollektivavtnl för nrbetstag2re. Tj änste
kollektivavtalslngstiftningen omfattar icke enbart personer i tjäns
te eller dä1·med j ämförbart ::ivtnlsförhå llande till stoten uton 

även kommunnla tjänstei:nnehavare. 
En central del av tjänstekollektiva~tnlslagstiftningen utgöres 

av lagen om sta tens tjimtekollektivovtal (664/70) och lagen om 
kommunala tjänstekollektivavtal (669/70). Till desso., J.Dgnr ansluter 
sig lagen om ändring av 65 och 66 §§ regeringsforme~ (662/70)1 
lagen om änd1' ing av riksdngsordningen ( 663/70) 9 logen .angående 
ändring av 4 § logen om rj_ksdngsmanna2rvode (665/70) , lagen om 
ändring nv 19n § ar bet stidslngen ( 666/70) , l agen m1gående .1indri11g 
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av lagen om arbetsdomstolen (667/70) 1 lagen nngående ändring o.v lngn 
om medling i arbetstvister ( 668/70) 1 lagen om kommunala. arbetskollek
tivo.vtal (670/70), lagen om kommunala avtnlsdelegationeh (611/70) 
12gen om kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtals inverkan på 
statsunderstöd (672/70), lagen. om ändring av kommunallagen (673/70), 
lagen angående .ändrmgav 1 § lagen om förhnndlingsrätt för inne

havnre uv kommtlnula tjänster (674/70) samt lagen angående ändring 
av lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetsta
gare (675/70). 

Även öm lagstiftningen röro.nde kollektivnvtnl 1 till vi~ket om
råde nämnda lagnr kan hänföras, enligt 11 § 2 mom. 9 p. självstyrel
seiagen är hänförd till rikets lagstiftningskompetens och därmed 
g::iller även i lcmdsknpet, är det dock icke wöjligt Cltt tillämpn 
densawma på lo.ndsknpets tjänstemän, enär därtill erfo~drus lands
tingets medverkan. Enligt 36 § självstyrelsel~gcn Qnkommer dcl 
nämligen på lnndsknpet ntt inrätta de för landsk2psförvnltningen 
erforderliga tjänsterna oqh befattningo.rno., vilket ansetts innefQtto. 
befogenhet för landskapet att jämväl bestämma den tjänsterna och 

befa.ttningo.rno. åtföljande avlöningen. Till den del kommunruför
vnltningen enligt 13 § 1 mom. faller under lo.ndskupets lo..gs.tiftnir:igs
behörighet 1 ankommer det även på landstinget ett ·c;enou~ lo.ndskc.ps
lo.gstiftningen fnstställn storleken av de löner och andrn förmåner 
för kommunala tjänstemän 1 som enligt vad därom ä r stadgat sk2ll 
lägges till grun~ för beviljande nv lo.ndsknpsb~drGg . 

Xven ow l:::mdsk::tpets tjänster~än och de kommunc:ln tjänstemännen 
i lundskcpet hittills kommit i åtnjutande ov sammQ ·1öneförmåner som 
enligt gällo.ndo tjänstekollektivavtal tillkommit motsvarande 
tjänstemän i j::'iket, måste det anses riktigt att de å ländska tjänste

wännen fär rätt till samma förhandlings- och modlingssystem som 
·enligt nämnda rikslngstiftning tiliförsäkrats tjänstemännen i riket. 
På den grund föreslås o.tt sådnnt tillägg till sj ä lvstyrelselngen, 
Cltt lngstiftningsbehörigheten i fråga om tjänstokollektivc.ivto.l för 
la.ndsko.pstjänstewän och kommunnln tjänstemän i lnndsknpet skullo 
tillkomma landstinget. 

Enligt logen om ändring av 65 och 66 §§ regoringsforllien (662' /70) 
ankommer det på riksdagens lönedelegatiön_;. 8tt genom vederbörande 
medlem av statsrådet följa med förho.ndling2rnc om sådant nvtal 
och~ ·till den del riksdagens godkän~ande är nv nöden pä riksdagens 
vägno.r godkänna nvtnlet. Lönedelega tionen lmn vid behov underställ2 
sitt beslut i saken riksdagen för fnstställelse. 
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På motsvarande sätt borde landskapets förho.ndlingsförfarnnde 
underlättns genom att landstinget skulle ges möjlighet att befull
mäktiga en delegntion i landstinget 9 ntt på dess vägno.r godkänna 
ingångna nvtal eller såvitt gäller kommunnla tjänstekollektivav-· 
tal, godkännn sådant avtal såsom grund för utbeto.lnnde av lnndsknps
bidrn~ till kommunerna för avlönande av kommunala tjänstemän. 
Delegationen skulle även ges möjlighet att underställa sitt be
slut landstinget för godkännande. 

Lngstiftningsbehörigheten såvitt gäller arbetskollektivavtal 
mellan landskapet och~betstagarorgnnisationernn samt mellan kom
munorn2 och·nrbetstngnrorgnnisotionernn skulle genom föreliggnnde 
lo.gfö:rslng icke undergå någon : .ändring. Enär i lc.nclslmpet för när
vnrnnde finns 16 kommuner borde dock för kommunala kollektivnv-
to.l inrättas ett för kommunerna gemensamt orgnn 9 som på kommunernas 
vägnnr ges befogenhet att med nrbetstagnrorgnnisntionerna ingå 
Qrbetskollekti vo.vtal. Genom la.gen om kommunnln nrbetskolle:kti vnv
tnl har på motsvarande sätt den kommunala nvto.lDdelegcitionen givits 
fullmo.kt ntt på kommunernas. vägn,2r ingå 8-Vtnl och tillämpns be.träf
fande detta organ vad i lngen om arbetskollektivavtal är stndgat 

.I 

om arbetsgivare eller registrerad arbetsta~ore. att · ,_, 
På grund/ITTT arbetskollektivnvtalslngstiftningon även frnmdel~ 

skulle vnrn förbehållen rikets lngstiftningskomputens föreslås 
därför ntt tillägg till 1 § lngen om kommunalet o..rbetskollektivnv-. . 

tnl, enligt vilket i lo..ndsknpslagstiftningen förutsntt kommunalt 
nvtnlsorgnn skulle ges so..mm2 befogenheter och rättsli '(Set ställning 
i lnndsknpet Ålnnd som den kommunnln nvtnlsdelegntionen hnr enligt 
sngdo. lng i' övrigo.. delar o..v lnndet. 

d) Bestämmelser om . kva lifice+:>nd. majoritet. 
44 § 3 mom.l landstingsordnihgen för lo..ndsknpet Ålnnd nv den 2 

februari 1972 ingår bestämmelser om ntt i lnndslm:pslng~. som berör 
självstyrelsens konstitution knn bestämmas ntt ändring, förklaring 
och upphävnnde nv samt·nvvikelse från lagen sko.11 vid tredje be
handlingen omfattas 3V minst två tredjedelo..r av de cvgivnn rösternn. 
])å sådan bestämrpelse införes, -.sknll lt.:mdsknpsl0gen stiftets i snmmn 

ordning. 
Då detta ln.grum första gången behnndla.des i lnndstinget ingick 

i lnndstingsbeslutet jämväl krav på kv2lificer2d mcjoritet om minst 
två tredejdeler av de nvgivna rösterna för lnndstingsbeslut om 
bifall till nntagnnde, ändrinr: eller upphävande nv eller nvyikel
se från självstyrelselagen och inlösningslngen. Sj ä lvstyrelselagens 
44 § 1 mom. och 7 § inlösningslngen, måste dock enligt mnjoritetens 
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i högsta domstolen (utesl.) tolkning förstås så 1 o.tt lo.ndstinget 
givit sitt bifall 9 då dess flerto.l omfntto.t dennn mening och att 
krnvet på större än som regel gällo.nde enkel majoritet hade förut
satt ett uttryckligt stadgande i självstyrelselngen och inlösnings
lngen. Emedan i landstingsbeslutet inta.got stndgnnde om kvnlifi 
cernd mnjori tet således stod i strid med nämnc:1c .. stndgnnden i själv
styrelsel8gen och inlösningslngen nnsåg högsta domstolen ntt lnnds
tinget på denna punkt hade överskridit sin lngstiftningsbehörighet. 
Denna ståndpunkt omfattades även nv Republikens Prosident 9 som 
beslöt ntt lundstingsbeslutet på grund därav skulle förfnllQ. 

En minoritet i högsta domstolen (utesl.) vcT emellertid 2v den 
meningen o.tt regleringen nv tillvägn.gångssättot uti if:r·ågnv.:lro.nde 
fnll VG.r en sådan angelägenhet 1 vnrorn. bestämmelser enligt 10 § 

självstyrelseln.gen kunde utfärdns i lnndsko.pslo.g. På den grund 
och då kro.vet på en majoritet om minst två trec1jedel:tr 9 som hnr 
förebilder · i riksuagsordningen och kommunnllceon~ icko kunde anses 
oskäligt 9 ansåg minoriteten ntt lnndsti:nget på d8nnn punkt icke 
överskridit sin behörighet. 

Då bifall som landstinget givit i stil QV 44 § 1 mom. självsty
relselo..gon och .17 § nu föreslngen lng om ( utosl.) in ck:Dänknin/; i 
rätton o..tt förvärva. och besitta fnst ogendom i lo..ndsknpet Ålo..nd, 
i o..llro.. högstn grnd berör självstyrelsens konstitution 1 erfordr~r 

en uppföljning nv landstingsordningens bvrörcl.c bestämmelse om kvc.
lificernd mnjoritet ott uttryckligt studgc.ndo därom, o..tt i 12ndsknps-
lo..g knn om :ifrågQvaro..nde bifnll bestämmo..s ott för slng därom sknll. 
(utosl.) ornfo..ttas av en kvnlifiQoro.d rrmjoritot oIJ minst två tred
jedelar för att bifallet skall nnses vnr2 givot. Liknså borde 
landstingets beslut om lngmotion till Riksdogon i såd.::mt ärend0 
omf2tto..s mod snrnmQ kvalificero..de IJnjorit0t 

2.Ln0 om (utesl.) inskränkning i rätton o..tt förvärva och be
sitto.. fo..st egendom i lnndsko..pet Åland • 

.L§.. Såsom frnmeår av_ d8n alltr!ännu rnoti vurine'-m är syftemålet 
mod nu f öroliggnnde rgförslng liksom med tidignro eällo.nde inlös
ningslngnr o.tt statsrättsligt förverkliga nQtiono..litotsgnrnntierno.. 
i frägn om bibehållande nv jordbesittningun i bqfolkningens egna 
händer. Då inlösningsförfarandet nu föruslås b·li ersatt wod ott 
tillståndsförfnrande 1 varvid landsko..psstyrolsen såsom nv §_.§. 
frnQgår vid tillståndet skulle lrunnn fästa särskildo.. villkor, är 
det rnotivero. t att i lngens första po.ro..grnf närmare stndgn om 

la~ens syfternål. 
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_g__i:_ Stadgandet i 1 mom. har givits s2mma. ly.dGlse som förslnget 
till 5 § 1 mom. självstyrelselagen, vilk8t stcdgnnde redo. n närQnre 
berörts. 

Med tanke på lngens syftemå l och då :i ländskc bolne såvitt wöj
ligt icko borde hindrns i sin normal8 vurks2~hut pa grund ev de 
nyn skyddsbestä~meJsc:.rna, borde särskilda skäl kräva s för Qtt i 

1 · mom. avsGtt tillstånd sknll kunnn förvägra s bolag 9 cmdelslag , 
föraning, anstalt, stiftelse eller samfund som dels undur f em åL 

hnft lne;.lic hemort inom l andsknpet · och dels h2r an styrulso vars 
a llo. medlommnr åtnjuter åländsk hembygdsrä tt.(utosl.) 

I 3 mom. föreslås a tt lagens bestämmelser rörnndo f a st ogendom 
även skall tillämpas på outbruten del ev fnstighot. Häri genom för
hindrets kringgående av lagen på så sätt ntt förvärv~d outbruten 
del icko lämnas till styckning. 

3 § . I lngen förutsatt tillstånd slrnlle ickv urfordrns, då statEJn, 
lc.ndska.pet ellor kommun ·i lnndsknpGt Åland fÖrvä:i:'vc. r e lle:r:· nrrende
rar f ast eg8ndom. För övriga offantligträtt~liga saQfunds fastic: 
hetsförvärv skulle däremot · tillstånd erfordr~s. 

(Uteslutning .) 
Enligt gällande lagstiftning om bnnkv0r ksa.mh0t ä ::c bank1:: rnns ::-cätt 

a tt fö~värvn fastigheter i betydnnde mån bogr änsnd. 1 Utan hind0r 
av d j ssa begränsand e stadganden k2n dock bnnkurnn t emporärt för
värva oe;endom? som utgör pant eller säkerhet ft' cguld...:.n foi'dr~n. · 
För o.tt icke bankernas verkso.LJhet skull fö:r svå:c~rn i landskapet 
genare den nu föreslo.gnn lngon skulle dennet e j äg.'.:1 t J.. lläu~pning på 
dylika teLJporära fnstighetsfö~värv. 

( 

Den nya lagen bör givetvis ick0 f å r e troaktiv tilldmpning pa de 
f o. stighotsförvärv eller de inn.e.hnv nv fnstighet ur soLJ tillkommit 
för e lngens ikraftträdande. Liket s å skulle l ngon. i likhet r~e d in
lösningslagen ej heller äga tillämpning _pa fo.stighot er som eft or 
la.gens i kraftträdande genom a r\r över går till pc~son sow oj å tnjuter 
å ländsk he~bygdsrätt eller genom exproprintion till så dan person 
eller till snmmanslutning 9 stiftelse eller samfund. -

4 § ~ Dennn och följnnde po.rng:~af har utnrbuto.ts med 10§ la.gen 
om utlänningars saiiJt visso snmmnnsJutninc:nrs s :rätt att äga. och 
besitta f a st egendo!i'.! och nktier i doss lydelsu a.v den 11 juli 1972 
(544/72) säsoiiJ förebild. So~ fntnljetid föransöknn i d~t fall 
hnndlinG upprättats, föreslå s tre måna.der 9 onär en sådo.n tid på 
grund nv de lokala förhåll.:m dana kan nns es tillfyllest . 
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• .5 §. Stadg2ndet l!!otsvo..r.:ir scmo.ro delen o..v ovcn und er 4 § nä~nt --studgnnde i rikets lng • 
.§....i:. Stude;o.ndet hrlr utarbetats i övercmsstäm!i!olse med 11 § l~

sen om utlänningars samt vissn so..rnmo.nslutningo.rs rätt att ägo.. och 
besitto. fast ogendom och aktier, 1 mom. i dess lydelso av den 11 
juli 1972 . 

.1..i:.. Lundstineet har o.nsett att den i riket stndgodG tiden om 
fem är, under vilken legouvto.l är giltigt och icke föranleder ät
B~-i.rd mot logotago.re, som icke Rnsökt eller erhållit o.vslag på 
o.nsöknn om tillstånd medför att lQgen alltför enkelt kan kringeås. 
Tillstånd skulle därför fo :.L·dro.s för vnrje luc;o:-:.vtnl och påfölj
derno. o.v o..tt tillstånd icke sökes ellor förvägr::t s vnro. motsv.:iro..nde _ 
dem, sor~ gäller vid f8rvärv o.:V fest egondoLJ. I stäl1.t för för
säljning nv 0gendomen skulle legoo.vtnlot förkl2r8s ogiltigt och 
obehörig besittare vräk~s. 
~På samma rutt som statsrådet äger rätt ::i. tt föreskriv:::. vill

kor vid boviljande ov tillstånd i stöd o.v lo.gen om utlänningo.rs 
samt visso. srn:rm:nnslutningnrs rätt att äc;o.. och besitta fast egendot:J 
och ·aiti0r, skulle lo.ndsko.psstyrelsen ges bofoBenhGt 2tt vid till
stånd fästa särskilda villkor. So6 exernpol på dylikt villkor ko.n 
nä8nns, såvitt sökanden är en juridisk person 9 2tt o.llo. styrolso-

c0dl0r::m'!nr aller minst en bestät::!d · dul c.. v deIJ ellGr L! j_nst en bestämd 
del av SO.Q~anslutnineens delägare eller modleooar skall ä tnjuta 
å ländsk heDbyedsrätt vid äventyr 8tt f~stighvtun eljest på sätt 
i .1Q..j_ stadens knn sälja . på off0ntlic ouktion. 

Dessa ·villkor skulle dock vo.rn bogrtinso.du till förhållanden 
801:2 st~r i ÖVerensstäomelse 8Gd lo..gens i 1 § aneivno. S.yfternål 
och o.llDän fördel • Sådant villkor skullo ävon kunna gälln använd
ningen o.v berörda oQråde~ under förutsättni~ ~tt förvärvaren i till
ståndscinsöknn förbundit sie till ott nnvändo oDrå det ut uslutGnde 
för visst uppgivet ändamål. Avsikten härrJed är ci tt exornpelvis kunna 
förhindra ntt någon som uppgivit att han fö~värvo t e~t . områd0. i 

avsikt ~tt :. utnYttjo. det som fritids- ollerno.turvådsooråde, se~ 

nnre börjar exploatera det för o. nd:-i::'ci ~i.ndarnål. 

(Uteslutning). 
2..J...:. Bestämwelserno. om s.k. .. bulvnnförhå llo.nden har givits so.cmo. 

utforrcing sor2 14 § 1fl. gen or.~ utlänninc;nrs so.r!'! t vissa so.mm2nslut
ningars rätt att äen och besitta f a st egendom och aktier. 
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10 §. I 9 § angiven påföljd skulle dessutom kunna drabba tillstånds
havare9 sow på grund av laga kraft vunnet domstolsutslag konstaterats 
ha brutit mot de villkor landskapsstyrelsen i stöd av 8 § uppstäilt. 

En dylik fastställelsetalan skulle anhängiggö:ras av allmän åkla- 
ga:re endast ifall landskapsstyrelsen därom gjort anwälan. Landskaps
styrelsen skulle av särskilda skäl kunna avstå il':rån att gä--i:::.a en 
dylik anmä lan. (UteslutnJ. 

jj_j. Stadgandet motsvarar 14 § 4 wom. i lagen om utlänningars 
sawt vissa sammanslutningars rätt att äga och besitta fast egendom 
och aktier. 

12-13 §§.Dessa stadganden motsvarar i huvudsak stadgandena i 15 
och 18 §§ lagen om utlänningars samt vissa samwanslutningars rätt 
att äga och besitta fast egendom och aktier. För att landskapsstyr el
sen skall kunna handha övervakningen av lagen skulle häradsskrivaren 
i Ålands härad å läggas at-t till landskapsstyrelsen översända av
skrift av de journalutdrag 9 som berör i lagen avsedda fastighets
överlåtelser • 

.1.i.1· Övervakningen av lagens tillämpning skulle jRmväl handhas 
av (uteslutn). domare i landskapet. Denna övervakning skulle närmast 
ske i samband med skötseln av lagfarts- och inteckningsärenden. Så
lunda skulle av lagfartssäkande eller den som söke:J.:> inteckning för 
legoavtals bestånd eller inregistrering av tomtlegoavtal erfordras 
antingen utredning om att sökanden åtnjuter åländsk hembygdsrätt 
eller landskapsstyrelsens i 2 § (utesl.) avsedda tillstånd • 

..12...j~ För att landskapsstyrelsen skall kunna övervaka att i 
stöd av ~ § uppställda villkor iakttages 9 skulle tillståndshavare 
åläggas att medverka till att övervakningen kan genomföras (ute~.) • . 

.1§._j,-. Enligt 40 § 1 mom. självstyrelselagen kan besvär över 
landskapssty-'.celsens beslut och övriga ämbetsåtgärder nnföras såsom 
är stodgnt om anförande av besvär i motsvarande f all överJänsstyrel
sens beslut. Detta stadgande har emellertid (utesl:,) tollm:ts så 9 
att ändawålsenligheten av att landskapsstyTelsebeslut icke kan upp
tas till prövning i Högsta förvaltningsdomstolen. På den grund 
bör besvärsrätt ej heller föreligga~ när landskapsstyrelsens beslut 
avser :.förverkligandet av nationali tetsskyddsbes-:täwmelserna i själv
styrelselagen. För att osäkerhet icke skall uppstå vid tilläwpning 
av nu föreliggande lag 9 föreslås ett uttryckligt stadgande9 enligt 
vilket besvär icke skulle få anföras över ändamålsenligheten av 
landskapsstyTelsens i stöd av lagen meddelat beslut. Har landsk~ps
styrelsen vid fattande av beslut dock brutit mot l ngens stadganden 
skulle så lunda Högsta förvaltningsdomstolen ges befogenhet att 
I'ätta beslutet. 
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17 §. Paragrafens 1 mom. motsvnrnr nv 7 § lagen oQ utövnnde 
nv lösningsrätt vid överlåtelse nv fastighet i lnndskapet Åland. 
Beträffnnde 2 mom. ·hänvisns till QOtiverinr,en för motsvnr~nde änd
ring qv självstyrelselagen. 

HL §. På ö:Verlå telse av ftlst egendom sou skett innan lngens 
ikraftträdande . bör iril~nsingsförfarandet enliet tidighre gällande 
lae, d.v.s. in18snirigs1agen fortfarande inkttos. 

Enligt 3 § 3" punkten skulle legönvtal , sou incåtts före lagens 
:·. ikraftt:cädnnde, f a ll utanför lagons tillär.:!pningsoQråde . Ifnll ett 
dylikt t:'.vtnl förlänges efter det la.gen uträtt i kraft, ~kulle dock 
den nya lo.gens stadgnnden komwn ntt gälla. jäoväl snu"dn nvtnl. 

3. Lag angående ändring nv l~gen or.:! kommunala arbetskollektiv
nvtnl. 

Beträffande förslaget till ändring nv denna. lae hänvisas till 
tJotiveringen för Dotsvarande änd :;.: in0 av självs-cyrclselac;tin • 

Mod hänvisning till vnd ... ovan anförts och L:J ed stöd nv 15 § 

självsty-.celsolngen f •5r Åland får Ålands lnnc1stint; vördsmi! t före
slå att Regeringen måtte förelägga Riksdne en till anta GQnde nednn
ståendo lngförslng : 

L a g 

nngåendG undring UV' självstyrelse~gen för Ål2nd, 

I enlighet mod Riksdagens beslut_ tillkowr:wt på aätt 67 § 

riksdagsordningen föresksri ver, ändrns iJed Ålci.nds landstings bi
f:Jll ~ § 1 ll1om., 5 §, 7 ·§ 1 t:!Or!!. och 11 § 2 rnoo . 9.p. självstyrel
s elneon för Åland av den 28 de~ernbor 1~51 (670/51) samt foga s till 
36 § nyn 2 och 3 rnoll1. ävensot.'.! till 44 § ett nytt 3 rn oI.'.!. såsoll1 
följer: 

4 §. 
Finsk rn 0dborgare, som åtnjuter å ländsk. hembygdsrätt, ä5er rätt 

a tt utc.n sådan inskränkning, som i 5 § säes, förvärva eller 
bositta fQsti~het, belägen inom lnndsl~put.Åländsk he~bygdsrätt 
utgör förutsättning för kommunal .rösträtt och rösträtt vid val 

till lnndstinget. 

5 §. 

~erson, soll1 ej å tnjuter å ländsk .hornby.gdsrätt, soDt bolag, nndels
lne, fil r ening , annan samDanslutning , nnstnlt , stiftelse eller 
sa~fund rnå icke utnn landskapsstyrolsans fö : vnrj e särski~ fall 
Givna tillstånd Jl1 8 d äeander ätt förvärva eller på 3rund 8 V lOe O-
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eller annat avtal besitta fast ·eeendom i landskapet ÅlnnJ. 
Utan hinder av stadgandet i 1 Dom. Qå fast Qg_endom gönoD arv 

eller expropric:ition förvärv8s av där näond person_ eller snmo2n
slutninp,. 

Staten, landskapet och åländsk komBun må förvärva och beaittn 
fast egendom utan hinder av stndgandet i 1 moW. 

Närmnr·o stadgnnd:en angående i dcmnn pnrnernf ::ivsedda inskränk;.. 
ninenr meddelas i särskild lag. 

7 §. 
Landstingets cedlemmor väljes genom ooedelb~~a 9 proportionella. 

och heolivo val. Rösträtten vid dessa vnl sk~ll vnrnE1llmän och lika 
för män och kvinnor, vilka före vnl~·iTot fyllt 18 år. 

11 . § • 

Till rikets lngstiftnint;sbehöric;het h:änföI·es jämväl stiftnnde 
av alloän lng ·eller utfärdande nv förordninc, då ärendet r ör: 

9) nlkoholloestifningen; socinlförsäkrinc; modersknpsunderstöd 
sm:.Jt fn1:1ilj e- och barnbidrac; invc.lidv~rd o·ch .invnlidpennirl{; ; 
nr betar skydd, kollekti v'avtnl i:~ed i 36 § 2 o·ch 3 l-;JOD. n :.:~1.:2ndn unda.n
tng sen:::! t Dedline; i · kollekti vn nrbetstvister ävensom · annan arbets;·-. 
lngstiftnig med i 13 § 1 oöm. 6 punkten omföroäldn unbntag; skif
teslngstiftnineen; fo stighetsregister; tomtoätninc i stnd ;' 

36 §. 

Angående villkoren i lo.ndslmpstjänsteoännens o.nställninG sfö::c
hållnnde må bestäomas genom tjänstekolloktivnvto.l pä sätt däroQ 

stadens i landskapslne. I lnndsknpslag r.:!&t b13stät:!~::ts o.tt en dele
eution i lmdstingc~befullmäktigns ntt eenom lnndsko.psstyrelsen 
följ.a I2ed förhandline;arna om sådnnt 2vtCll och till dGn del lnnds
tine;ets GOdkännmd0 är av nöden på lo.ndstincets väcncr codkänno. 
avtalet. DeleeQtionon -må understä lla sitt beslut i saken lo.nds

tineet fö::c f0stställelse. 
Ane;ående villkoren i ko~E!unnln tjänsteuiinnens c111ställninc;sför

hf.1lla.nde i landsk:::tpet I!!å bestiiQL'lc s cenori:! .kor::!L'lUnC!J.<:1 tjänstekollek
tivnvto.l på sätt därom stnde;as i lnndslmpslnc;. Beror beloppet av 
landskapsbidrne anli0t inndsko.pslnG o.v villkor0n i såd::in persons 



,. 

' 

.. 133 -

nnställningsförhållande; som är i tjänst hos den soQ beviljas 
bidraget, må ät i ~ momf . ~ysedd delegation genom landskaps~g 
uppdragas att genom lanci~kaps~tjtels~~ f~lja med f örhandlinearna 

I . 

om dessn Villkor och på landstingets .· vägnar till nödiea delar 
godkänna dem såsöru grund för bidraget. Delegationen må understäl
la sitt beslut i saken landstinget för faststallelse. 

44 §. 

I landskapslne kan bestämQas att landstingets i 1 o.OC}. avsedda 
bifall, så ock lundst:hgets beslut om försla r; till ändring 2 för-

' 
klarinr:. eller upphävande" av eller "av-Vikelse från stndr:~andena i" 

denna lag skall vid ärendets (utesl.) behandling i landstinset 
omfatt~s av oinst två tiedjedelar av de aveivna rösterna. Land
skapslng , får sådan be stärm:~else införs, skall stiftc s i sncdn 
ordnine; . 

Denna lag träder i kraft den 

L a g 

oo (utesl.) inskränkning i rätyen att förv~rva och besitta fast 
egendom i landskapet Åland. 

I enlighet med Riksdagens beslut, tillkommet på sätt 67 § 

riksdagaordningen föreskriver, stadgas med Ålands l andstine s 
bifall soo följer: 

1 §. 
För att förverkliga den åländska befolkningens rätt till jord-

s 

besittningen pa Ålnnd gäller angående (utesl .. ) förvärv och besitt-
ning av fo.st egendom i landskapet· i denna lae; stndt;o.de inskränk
.ningar: 

2 §. 

Person, som e j åtnjuter å ländsk hembygdsrätt 2 samt bolag , ~n

delslaB, förening , annan sammanslutning , anstalt 2 otiftelse eller 
snt'.!fund' får icke utan landskapsstyrelsens för vnrje ~ärskilt 
fall givna tillstånd med äganderätt förvärvn uller på c rund nv 
leeo- eller annat 3Vt3lbesitta fast egendom i landskapet Åland. 

Utan särskilda skäl f"år tillstånd likväl icke för .äe;ra s bol8.f; 2 
:::indelslag , fö:i:: ~cl1inc::; 1 annan snrr.rr.nnslutnine , nnstnl t ~ stiftelse el
l Gr samfund, s01~ undei' f ern års tid hnft l nc:äig -; hc::L: o:ct ino.L'.! lnnd-
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skapet och har en styrelse, vars olla medlemIT.'2"..c å tnjuter å l ändsk 
hembyedsrätt. 

Vad i denna lag ä r sta dgat ow fast egendoQ skall i tilläQpl ica 
delar Gälla även outbruten del nv fastiehet. 

3 §. 

Utan hinder av stadgandena i denna la0 f år 
1) staten, landskapet och åländsk kommun förvärva oller besitta 

f a st ecendom i landskapet Åland; 

( utesl11:t;1');i rittJ 
2) bank på s~ti däroc ä~ särksilt stadcat teDporärt - förvärvo. 

f CJ. st ec endoQ, SOQ utgör pant eller säkerhet :för b[;;U'lden fordr8n;, 
samt 

3) envar ä t;a oclltbesi tta den egendom han. fö:r.· e ikro.ftträdnndet av 
denna lae lagliBGn i sin ägo eller besittninc bokoQmit, såvitt bv 
18 § icke o.nna.t följer, eller därefter erhållit . .. i arv eller e;enom 
exprop:rin tion. 

4 § (4 § 1-3 mom.) 

Tillstånd, som avses i 2 §, skall sökas hos landsknpsstyrelsen. 
~ överlåtelsehandling eller annat avto.l r edan upprättats, skall 
tillstånd sökas inom tre Dånader från det handlinc:;en undert0 .cknad es. 
Handlingen eller avskrift därav skall bifoeas ansökan ~ 

Landsko.psstyrelsen kan utan hi~der nv va d i 1 mo~ . aneående ti d 
för o. nsölrnn om tillstånd är stadga t bohcmdla tillstl\ndsnnsöko.n, som 
e jorts efter tidens uteång , om på g-und av ansökan särskilda skä l 
därtill anses för eligga. 

Innan landsknpsstyrelsen till slutlic prövninc upptnr ansökan 
oo tillstånd (utesl.) skall (utesl.) utlå t ande införskaffas av den 
kommun i vilken fnstighet en är belägen. 

--2.J.. (4 § 4 och 5 moo.) 

Har tillstånd för förvä rv av fost egendoQ icke sökts,sknll 
lnndsknpsstyrelsen (utesl.) Deddela den, som underl~tit ntt inlämnn 
ansök~n, 8tt egendomen inom sex måna der från den dn0 ocddelnndet 
(ut esl.) . besvisligen kommit honom tillhGnda skall överl å t ns till 
nåc on , som har rätt o.tt förvärva densnmoa , vid äventyr o.tt den 
elj est försäljes på offentlig auktion. SaDtidic t sknll tillkännn
givo. s, 8tt tillståndso.nsök·ni.ne;en inorr! sagda tid (utesl.) kc:m 
sändo.s till landsknpsstyrelsen ~ v:::irvid d u i 4 § 2 o oriJ . QVSeddn 
särskildn skälen (ute ~l:) ar en bör fro.ml i:iegc.s i ansökninc;en. Är 
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vederbörandes postadress icke känd, sände s r.:!edc1 el andet till 
ifrågavarande fnsti p,het. 

Hnr de förhållanden, på grund ev vilka vederbörandes r ä tt att 
förvärvo. fast egenöoD är inskränkt, icke upphör.t 2 sknll l undslm ps-:
styrC1lsen e,fter utgånc en o.v den i 1 mo2. ovseddo. tiden, o r.~ s ex L:!åna 
der förordna om eGendomens f5ralljnine på offentli~ auktion för 
ägnrens räkning . 

6 § •. 

Ho.r lnndsknpsstyrelsen avslagit ansökan om . tillstånd rörande för
värva av fnst egendom och hnr egend·omen icke inoLl s ex Llånnder 
därefter överlå~its till någon som har rätt 2tt äsn sagda ee endoLJ , 
skall landskapsstyrelsen, om icke de förhållanden soLl inskränker 
vederböro.ndens rätt att ägn fast egendoLl upphört, förordna oo offent
lig auktion o od iakttaeande i tillämplica del cr a~ vad i 5 § 2LloLl . 
är stadt;n t. Till lnndskapsstyrols:ens beslut o iJ att nnsöko.n o.vslett: i ts 
vilket skall tillstä llas sökanden, skall focas tillkännac ivande om 
vad i detta mo~ent till efterrättelse är stadr~t. 

Den som överlå tit fast egendom är icke berättic~d a tt klandra 
f äne et på den grund Dtt detta strider mot stadGandena i denna l og . 

_]__§_. (5 §) 

Upp;tå.tes fast er::e dnom enl ~t lego- eller annat o.vta l till i 2 i_ 
avsedd_-person. sammanslutning • anstalt . stiftelse eller sGmfund 
och har tillstånd icke sökts såsom i 4 § stadgas, skall landskaps
styrels-en meddela legotagar:en och legogi va::cen 2 att avtalet inom 
sex månader från den dag meddelandet bevisligen kommit hono~ till
handa bör upphävas vad äventyr att avta;tet föklaras ogiltigt och 
obehörig besittare vräkes från egendomen. Samtidigt skall tillkänna
gi~as~ att tillståndsansökningen inom sagda tid kan sändas till 
~andskapsstyrelsen, varvid de i 4 § 2 mom. avsedda särskilda skä len 
även bör framläggas i ansökningen. Är vederbörandes postadress icke 
känd, sändes meddelandet till ifrågavarande fast:hghet, 

Har de förhållanden, på grunc:1. av vilka veder börandes rätt att 
besitta fast egendom är inskränkt, icke upphört , skall landskaps
styrelsen efter utgången av den i 1 mom. nämnda tiden om sex månader 
förordna, att avtalet är ogiltigt och vidtaga åtgärd för att obe
hör~ig be si ttare vräkes. 

Har landskaps styrelsen avslagit ansökan om tillstånd att be·si tta 
fast egendom och har det avtal, på vilket besittningen grundar 
sig, icke inom sex månader därefterupphävts y skBll landskapsstyrel

sen förfara som i 2 mom. stadg~s. 
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8 §. (7 §) 

Då i 2 § nämnt tillstånd meddelas 9 ka ~1 det b·eviljas på de vill
kor landskapsstyrels~n med avseende fäst vid lagens i 1 § nämnda 
syftemål och a1ltnän fördel prövgr nckligt föreskr _. va. Härvid kan som 
villkor jämväl föreskritas 1 att fastighetori . · icke utr.n landskaps
styrelsens medgi\ande får användas för annat än i tillståndsansökan : 
angivet ändamål. 

9 § (8 §) 

Har genom l~ga kraft vunnet domstolsutslag fastställts att 
någon som har fång på fast egendom är mellanhand för annan? vars 
rätt att äga egendomen är underkastad i denna lag stadgade inskränk
ningar 9 i det han huvudsakligen för dennes räkning uppträder såsom 
ägare (bulvan1? skall landskapsstyrelsen 1 därest egendomen icke 
inom sexmä.nader överlåtre till någon som är berättigad att äga 
deo:samma, förordna att den skall försäljas på offentlig auktion. 
Sådant förordnande gäller oaktat fastigheten har överlåtits till an
nan efter sagda tid. 

Har på i 1 mom. nämnt sätt fastställts? att någon på grund av 
lega- eller annat avtal såsom bulvan fö:c annans räkning besitter 
fast egendom 9 skall landskaps styrelsen omedelbc:c t vidtaga åtgä:i::der 
för vräkning av innehavarer..~. 

Talan angående fastställande av i 1 och 2 mom. nämnda förhållan
den skall av allmän åklagare väckas vid domstol på den or t 1 där 
egendomen är bel~gen. Domstol åligger att utan dröjsmål tillställas 
landskapsstyrelsen avskrift av sitt utslag. 

10 §.(9 §.) 

Vad i 9 § l mom.är stadgat skall jämväl äga tillämpning i det fall 
att genom laga kraft vunnet domstolsutslag fastställts att den 1 

som erhållit i 2 § (utesl.) nämnt tillstånd att förvärva fast egen
d~m? brutit mot i tillståndsbeslutet med stöd av§ § uppställt 
villkor. 

Vad i 9 § 2 mom. är stadgat skall jämväl äga tillämpning i det 
fall att på ovan i 1 mom. nämnt sätt fastställts att den 1 som 
beviljats tillstånd att på grund av logo- elleE annat avtal besitta 
fast egendom 1 brutit mot i tillståndsbes _;_utet uppställt villkor. 

Talan angå ende fastställande av i 1 och 2 mom. nämnda förhållan
den skall av allmän åklagare på anmälan av landskaps styLelsen 
väckas vid domstol pä den ort där egendomen ~~ belägen. Domstol 
åligger att utan dröjsmål tillställa landskapsstyrelsen avskrift 

av sitt utslag. 
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På särskilda skäl kan landskapsstyrelsen avstå från i 3 mom. 
nämnd anmälan under förutsättning att rättelse skett i fråga om 
villkorets iakttagande. 

11 §. (10 §) 

Då i 9 och 1Q §§ avsedd talan upptages till behandling vid dom
stol ? skall därom göras anteckning i pr otokollet över intecknings~ 
ä1:enden. 

~· (11 §) 

Beträffande auktion, sdm förrättas på g:Cund av stadgandena i 
denna lag, skall med nedan i denna paragraf nämnda undantag i tillämp 
liga delar lända till efterrättelse vad om försäljning vid utmät
ning är stadgat. 

Fast egendom må icke fil::'säljas till i 2 § nämnd person eller 
sammanslutning 9 .såframtdenna icke därförinnan erhållit rätt att 
äga densamma. Ägerruktionsförrättare icke kännedom dä:com 9 huru
vida den som vid auktionen gjort högsta anbudet är berättigad att 
äga fast egendom i landskapet, rich har honom icke fö~e auktionens 
avslutande företetts utredning därom, skall han efte;r aul~tionens 
slut anskaffa sådan utredning ' .på bekostnad av den 9 som gjort 
anbudet. Framgår härvid att dennaicke har r~tt att äga fast egen~ 
dom, skall ny auktion förrättas, varvid i ti~lämpliga delar skall 
gälla vad ~ 5 kap. 45 § 2 mom. utsökningslagen är stadgat. Då auk
tionen förrättas med stöd av 9 § har fasltihetens ägare icke rätt 
att inropa densamma. 

I kungörelse och kallels.ebrev, som· utfärdas beträffande auktion 
på fast egendom· bör angivas att auktionen förrä ttas på grund av 
denna lag och med i 2 mom. angiven begränsnin__g. 

13 §. (12 §) 

Polismyndighet och annan vOO.erbörande myndighet åligger (utesl.) 
övervaka, att fast egendom icke förvärvas. eller besittes i stria 
med bestämmelserna i denna lag eller i strid med villkoren i 
landskapsstyrelsens tillståndsbeslut ävensom att sådana bulvan
förhållanden som nämnes i 2-.i_ icke förekomme:c och att stadgandena 
i denna lag även i övrigt iakttages. 

Häradsskrivaren i Ålands härad åligger att till landskapsstyrel
se .n översända avskrift av de journalutdrag rörande i denna lag 
avsedda fastighetsöverlåtelser vilka Dffentligt köpvittne till

ställt honom. 
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14 §. 

Den som i landskapet Åland söker lagfart eller inteckning 
eller...K_egistrerit:!_g till säkerhet iOr (utesl.) legoavt8ls bestånd 
skall förutom i lag eller annorstädes föreskriven utredning före
te antingen utredning därom att han innehar åländsk hembygdsrätt 
eller att sökanden meddelats i 2 § ~(.}A.tesl.) avsett tillstånd. 

15 §. 

;!2_,en som bevil;Jats _i 2 § avset4 ti1Jst i3.n C:. är skyldig_ att vid 
.{Q'anskning, 2 som verkstä:,lles J.LJörordnande av landskapsstyrelseE:J_ 
visa att i stöd ay ij föreskrivet villkor iaktt~.t_:cs._ 

16 §. 

Över ändamålsenligheten av landskapsstyrelsens i stöd av denna 
lag fattade beslut får besvär icke anföras. 

17 §. 

Denna lag får icke ändras, förklaras eller upphävas, ej heller 
avvikelse från den~göras annorledes än med Ålands landstings bi
fall och i den ordning, som om grundlag är stadgat. 

I landskapslag kan bestämmas att landstingets i 1 mom. avsedda 
bifall så ock landstingets beslut om fö:cslag till ~tndring 2 för
klaring eller upphävande av eller avvikelse från stadgandena i 

denna lag skall vid ärend~ts (utesl.) behandling i landstinget om
fattas med minst två tredjedelar . av de:avgivna rösterna. Land
skapslag9 dä:c sådan bestämmelse införs? skall stiftas i sagda 
ordning. 

18 §. 

Denna lag träder i kraft den och genom den.samma 

upphäves lagen den 28 december 1951 om utö•rnnde av lösnings:cätt 
vid överlåtelse av fastighet i landskapet Åland (671/51). 

På överlåtelse av fastighet i landskapet .i\_ land ? som skett innan 
denna l a g trätt · ~ i kraft 9 skall likvä l stadgandena i lagen om 
utövande av lösningsrätt vid överlå telse .v f a st egendom i land
skapet Åland även därefter äga tillämpning. 

Vid förlängning av. giltighetstiden för legoavtä~2 som ingått~ 
före denna l 8gs ikraftträdande 9 skall stadgandena i denna lag äga 

tillämpning. - - - - - - -
Mariehamn, den 30 augusti 1973 

Pä lagutskottets vägnar : 
Erik Rask Rolf Sundman 

Närvarande i utskottet~ ordföraneden Rask , vi ceo1df'd:randen DahJ Dnn 

samt ledamöterna Sund blom 9 Olof M. Jansson och V!iC: e.rc.an. 
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Framst. nr 29/1973. 

R ä t t e 1 s e. 

I lagutskottets betänkande nr 23/ 1972-73 mec~ anlening av f r am
ställning nr 29/ 1973 bör e~:t'te.:c lägtexten för lagen om inskränkning 
i :rätten a tt förvä:t·va och b~si ttä fast ege·ndom i landskapet Åland 
inför as lagtexten enligt landskapsstytelsens framställning för la
gen angående ändring av lagen om kommunala arbetskollektivavtal 
oförändrad såsom följer: 

L a g 

angå ende ändring av la~en om kommunala ~~betskollektivavta l . 

I enlighet mecl Riksdagens beslut , tillkommet på sät't 67 § riks
dags·ordningen föreslriver 1 fogas till 1 § lagen ·den 6~:111.ovember 
1970 om kommunala arbetskollektivavtal (FFS 670/70) ett nytt 3 
mom. som följe:i:·: 

1 §. 

Vad i denna lag är stadgat om kommunala avtalsdeleg·ationen skall 
i landskapet Åland liga tillämpning på det organ som enligt vad 
dä:rom i landskapsla gstif.tri.ngen är stadgat äger fö r et:räda kommuner
na vid ingående av kommunala tjänstekollektivavt2l i l andskapet 
Åland. 

Helsingfor s 1 den 
' 
Ma~iehamn, den 4 september 1973 

På lagutskottets vägnan : 

Erik Rask 
Rolf Sm1.dman 


