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från Ålands landsting. 
På rekommenda tion av Nordiska rådets juridiska utskott; har· 

under våren 1967 frågan om ändring av Rådets stadga överlämnats 
till de olika n·o:rdiska ländernas regeringar för ställningstagande. 
Denna f~åga har närmast uppkommit därigenom? att Färöa~nas lagting 
genom förmedling och med stöd av den danska regeringen anhållit 
om -medlemskap i Rådet. Såsom motivering till denna anhållan bar den 
danska regeringen framhållit, att Färöarna utgör .illom Danma:rk ett 
självstyra:µde folksamfund med egen lagstiftningsrätt enligt dansk 
lag om Färöarnas självstyrelse. 

Medelst ay Finlands r iksdag i grundlagsenl:gt ordning tillkommen 
lagstiftning, lagen den 6 maj 1920 om självstyrelse för Åland 
( 124/20)? vilken reviderades . genom självstyrelseiagen fö:r 1land 
av den 28 december 1951 (670/51) 9 har .landskapet Ålknd tillerkänts 
självstyrelse 9v i stort s~tt enahand~ ömf8ttning som Färöarna ; 

' ' Medan landskpet Åland sålunda tillkommer självst;Jrelse exempel
vis inom undervis'.li.ngsväsendet, kommunalf'örvaltningan 9 vattenrättei1, 
a:cb$tsavtal 9 jord- och skogsbruk; jakt och fiske 9 n:äringsrät:t, 
för:11minnesvfurd, allmän ordning och säk;erhet, social omvår dnad, 
hälso- och sjukvå:cc1, väghållning, trafik och motorfordon, byggnads
reglering samt b:r·andkydd, äger Färöarna enligt den färöiska själv
sltyrelsela 'geh självstyrelse, förutom inom EU1d:i;a områden, nskole

vaesenet, kommunala Forhol~~ Havne, Kanaler 1 Vard kraftanlae g,, .P.r
bejdsforhold, Husdyravlen, Skovvae~en, Jagt, Fiskeri, Nae:i:·ings
vaesente, A'rkiver , Bibilioteker; Museer, Politier, den offentliga 
Forsorg, Sundhedsvaesen. Trafikvaesen, Byggnings- oc Brandvaesen 11

• 

Det vore därför enl:igp landstingets uppfattning angeläget;, att frå
gan om Ålands anslutning till Rådet skulle upptagas till pr9vning 
i samband med Fär öarnas ovannämnda av danska ~egeringen förordade 
anhållan och därav eventuellt påkallad ältilring av rådets stadga . 

På g:rund av sin själ vs~tyrelse är land.EJrapet Åla11il, lika vä l som 
Färöarna, i behov av en bestående kontakt med de ide.eT, vilka ut
v ecklas· inom Rådet • .Ä.ven för det åländska lagstiftningsar betet 
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strävan att utveckla det å ländska näringslivet, f r ämst sådana för 
land skapt betyd:il sefulla fudringar som jordbruket, fisket, tu:r is men 
och sjöfarten. Och slutligen kan från landskapets sida ett mecl .
lemskap i Rådet tillföra detta vägande bidrag vid dryftandet av 
frågo x· om exempelvis sjöfågelvård och m.ttenrättsliga si:fö.' smål, 
som hänföra sig till oljeutsläpp från fartyg, och det åtstundade 
medlemskapet så lunda innebära en aktiv .insats i Rådets arbete. 

Fråganom landskapets medlemskap i .Nordiska rådet är emellertid 
att hänföra till sådana angelägenheter, närmast r ikets 
förhå llande till utländska makter , som enligt 11 § 2 mom. 3 

punkten sj ä lvstyr elsela;gen uteslutande faller inom rikets behörig
het dock så lunda att lands.tinget enligt 15 § sj ä lvstyrelselagen 
har rätt att i sådant ärende väcka initivativ hos Regeringen. 

På grund här av anhåller landstinget vördsammast, 
att Regeringen ville vidtaga så 

dana åtgärder att· landskQpet Åland i 
samband med förestående äU"d:ring av 
Nordiska rådets sta dga tillfö:c sä kr as 
medlemskap i Nor diska rådet, 

Ma:riehamn den Z9 augusti 1967. 
På landstingets vägnar ~ 

Th.Eriksson 
talman. 

Eliel Persson 
vicetalman · 

Lennart Ma ttsson 
vicetalman. 


