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LAG UT SKOTTETS betänkande N: o 9/ 1967
med anledning av landskapsstyrelsens
framställning till Ålands landsting med
förslag till hemställan hos regeringen
om sådana åtgärder, att lansskapet Åland
erhåller medlemskap i Nordiska rådet • ..
(N:o 22/1967)

Sedan landskapsstyrelsen i sin motivering redogjort för innehållet i stadgan för Nordiska rådet, antagen av riksdagen för
Finlands del den 10 de-cember 1957 (FFS 465/1957), och i korthet
hänfört sig till arten av NOO.iska rådets verkSa.tiihei;, uppräknas
de skäl, som tala för önskvärdheten av att även landskapet Åland
beredes tillfälle att erhålla medlemskap i Rådet. Utskottet
delar tillfullo de s .ynpunkter, som landskaps styrelsen i sådant
avseende framhållit, synpunkter, rom i olika sammanhang diskussionsvis berörts · i landskapets självstyrelse närstående kretsa.r. Som
skäl för ett bifall från regeringens sida· till den föreslae;na
hemställan kunde ytterligare understrykas, att vägande bidrag
kan ges från landskapS;;s sida vid representation i Rådet och att
det åstundande medlemskapet :'sålunda kan innebära en aktiv insats
i Rådets arbete. Detta särskilt iträga. om fiske, sjöfåg:hlvård
och vattenrättsliga spörsmål, som hänföra sig till oljeutsläpp
från fartyg.
Tidpunkten för denna hemställan till rege.ringen har påvisats
vara synnerligen lämplig, beroende på FöröDrnas initiativ i samma avseende och Da.nmarks positiva inställning till detta ini ti a ti'v.
Givetvis ankommer det icke på landstinget .att i detta sammanharg ingå på den formella sidan av saken och de olika former, i
vilka landskapets anslutning :ian ske •
Utskottet Oll!fattar tillfullo lanQ.sltapsstyelse.;ns förslag. Dan
av landskapsstyrelsen. ·föreslagna ·ordalydelsen till hemställan .
hos regeringen har likväl i smärre avseenden kompletterats, varför utskottet för landstinget vördsammast före slår,
att landstinget till Finlands
regering ville rikta följande framställning
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från Ålands landsting.
På ~ e kommendation av Nordiska rådets juridiska utskott ha r under våren 1967 frågan om ändr ing av Rå dets .stadga överlämnats
till de olika nordiska ländernas regeringar för ställningstagande.
Denna fråga ha r närmast uppkommit .d ärigenoir., att Färöarnas lagting
genom förmedling och med stödav den danska regeringen anhållit om
medlemskap i Rådet. Såsom motivering till denna anhå llan har den
danska regeringen framhållit 1 att Färöarna utgör inom Danmark
ett självstyrande folksamfund med egen lagstiftningsrätt enligt
dansk lag om Färöarnas självstyrelse.
Medelst av Finlands riksda.g i grundlagsenligt ordning tillkommen lagstiftning , lagen den 6 maj 1920 om självstyr else f~ r Ål and
(124/20), vilken revidera des genom sj ä lvstyrelsela gen fö r Åland
av den 28 december 1951 ( 67 0/5 ·1) 9 ha r landskap e t 1 land tille r känts
självstyrelse av i stort sett enahandaomfattning som Fär öarna.
Medan landskapet Åland så lunda tillkommer självstyrelse exempelvis inom undervisningsväsendet, kommunalförvaltning en 9 vattenrätten, arbetsavtal- jord- och s kogsbruk, jakt o~ fiske 9 näring srätt, fornminnesvår d 9 allmän ordning och säkerhet, s ocia l omvå rdnad, hälso- och sjukvård, vä ghå llning, trafik och moto r fordon ,
byggnadsr eglering samt brandskydd, ä ger Färöarna enlj_gt den fä:röiska sj ä lvstyrelselagen sj ä lvstyr else 9 förutom inom and:ta områden,
17
Skolevaesenet 9 kommunala Forhold, Havne, Ka nale ~c 1 Vandkraftanlaeg , Arbejdsforhold. Hu s dyra vlen~ Skovva es en, Jagt, Fiskeri ,
Naeringsvaesenet, Ar kive r, Biblioteker Museer, Politiet, tlen offentilige For sorg 9 Sundhedsva e sen 9 Tr fikvaesen, Byggnings·- og
Brandva esen ''· Det vore därför enligt landstingets uppfattning
angelä get, att f rågan om Ålands anslutn.Ting till Rå det skulle upp...:
tagas till prövning i samband med Färöamas ovannämnda av ·danslrn
regeringen fö r or dade anhållan och därav eventuellt påkallad ändr ing av r å dets s tadga.
På grund av s in s jälvstyrelse är l andskapet Åland, likavä l s om
Färöar na , i behov av en bestå ende kontakt med de ideeI· , vilka utvecklas inom Rå det. Även för det å l ä ndska lagstiftning s ar betet
vore det av s är skilt vikt, om representanter för l a ndskapet J..1·a nd
gavs möjlighet a tt del tag a i det internordiska s.amaI·be tet s amt i utformningen · a v Rå det s r ekommenda tioner, då f rå ga ä I· om r ä ttsomr åden, inom vilka landskapet har lagstiftningsbehör ighet. Medlemskapet i Rå det skulle där jämte vara till nytta för l a ncl sk apot s
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strävan att uixr·eckla det 'åJ:indska näringslivet 9 f rämst sådana för
land'skapet betydelsefulla Läringar som jordbruket? fisket, turismen och sjöfarten. Öch . slutligen kart från landskapets sida ett
medlemskap i Rådet tillföra detta vägande bidtag vid dryftand et ·
av frågor om exempelvis sjöfågelvård och
vattenrättsliga spörs,
mål? som hänföra sig till olje~tsläpp från : fartyg, och det åstundade medlemskapet sålunda innebära en aktiv insats i Rådets
arbete.
Frågan om b ndskap et s med le rnsk1;1.p i Nordiska rådet ä:c emelle r tid att hänföra till sådana angelägenheter, nä~mast rikets fei&
hållande till utländska makter, so~ enligt 11 § 2 mow. 4 p1 2kten
självstyrelselagen uteslutande faller inom r ikets behöI·ighet 9 doc:k
sålunda, att landstinget epligt 15 § självstyrelselagen har rätt
att å sådant ärende väcka initiativ hos Regeringen.
På grund härav anhåller landstinget vördsammast,
att Re~eringen viiie vidtaga sådana
åtgärder~ att landskapet Å;Lahd i samband med : f'Ö're stående ändring av Nor,.diska rådets stadga tillförsäkras medlemskap i Nordiska rådet.
Mariehamn den
1967
På landstingets vägnar:
talwan.
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vicetalman

vicetalman
Marie hamn den 26 august~ 1967
På lagutskottets vägnar:
Jan Erik Eriksson
ordförande ··
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Axel Kuff schinoff
sekreterar e
Närvarande i utskottet: Jan Erik Eriksson 9 ordför ande, P.liel
Persson, Gustaf Jansson 9 Fridolf Karlsson och Nf ls Dahlwan.

