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tandskapsstyrelsen överlämnar härmed den { 32 § lari8stings
ordningeri föreskrivna redogörelsen över självstyrelsepolitiska 
frågor som väsentligen berör landskapets förf attrilngsenliga 
rättighet!eti. -

I Kansliavaelningen. 
. ,: 

;- ..... 
. ·-'."' ' 
1,.1.,.: •. 1 

Ny sjäivstyt'elselag för Aland. 

I samband;'med nordiska rådets ~xtrasession f M~rfehamn 
-~åmmanträf fade företrädare, för langskapet m~d dåvarande 

justitieminister Matti Louekoski 14.11.~989, varvid parterna 
t överem\rk'Öm om ändringar ]. Ålandf,3_~rbetsgruppens enhälliga 

: \l' ·~~- ~ ) . . . • • ":· _1 :~ \ 

betäHkant!~ sålunda;_ - . ,., _. __ _ 
: ~i:rr:__-f·attö 1iatfdShövdingens .. gäJt-~a~d;~ tjä_n·s-tebenämn'ingen förblir 

o"lcfi?ändrå;d,f ( 4 § fil, fl •)I , · ' - . ~-: 

- att stadgandet om valda nordbors rätt att använda sitt språk 

inför myndigheter stryks (36 § 4 mom.), 

- att '~tt senare överförande av rät.t;~områden på landskapet 

skali ske medelst rikslag, och inte medelst rik~förordning 
(29 § 2 ~mom.), och 

-'ått ~t'~dg!åndet om införande av "nordisk kommunal rösträtt" 
:~~ ~-~ J,~ ;,' ?_:::: .t .' ~~ 

erhå;i'l'er en tvingande utf9pmning ( 67 SJ. 
-, •• '.> J 

Telefon: 
(928-) 25 000 

Telefax: 
(928-) 11155 

Telex: 
Als! 63170 

: ';_ 

Tjänstebrev ställs till Ålands landskapsstyrelse, inte till enskild tjänsteman. 
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Vid den efterföljande behandlingen i regeringen (januari - maj 

i~9d) framförd~s ett antal anmärkningar och ändringsförslag, 

huvudsakligen från fl~ansministeriet och jord- och skogs
bruksministeriet. 

Inget av dessa ändringsförslag kunde omfattas av den åländska 
s.k. referensgruppen. 

Som en följd av att justitieministern, som ansvarade för ären

dets fortskridande, inte förmådde lansera samförståndslösning
ar i är~ndet, beslöt'hon låta uppgöra ett komprornissförslag, 

vilket avvek från Alaiidsarbetsg~ubpens på ovannämnt sitt 

reviderade förslag sålunda; 

- att landskapet, som erhållit lagstiftningsbehörigheten

beträffande styrningen av lantbruksproduktionen, skall föra 

förhandlingar med de st.atsmyndigheter saken' gäller innan 

lagstiftningsåtgärder vidtas (18 § 15 p.), 
- att avräkningsgrunden reducerades från tidigare för~slagna 

0,48 procent till 0,45 procent, och 

- att ändring av avräkningsgrunden skall ske genom riislag med 

lagtingets samticke, och int~Lav Alandsdeie~ationefi (48 § 4 

mom . o . 5 6 § ) • 

Därtill verkställdes smärre ändringar av teknisk natur, samt 

ett tillägg till övergånqsbestämmelserna enligt vilket 

avräkningsgrunden skall ändras om grunderna fBr statsbokslutet 

genomgår förändringar innan lagen t~äder i kraff {~7 § 

3 mom.) ·.,· •'· 

Det av justitieminist~riät sålund~ reviderade lagförslaget 

omfattades av regeringen och i månadsskiftet maj -juni 1990 

överlämnade regeringen nämnda lagförslag till riksdagen . 
.r· ·,. ·. ,,. . . . 

Från åländsk ~ida har man inte under därpåföljande riksdagsbe-

handling kunnat omfatta detta lagfÖrslag vad avser avräknings
grundens storlek och sättet för ändring av nämnda procentsats. 

I samband med att regeringen överlämnade sitt lagförslag 

övertog landstinget ansvaret för den referensgrupp som bevakar 
de åländska intressena i samband med revisionsprocessen. 
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Vid den efterföljande behandlingen i regeringen (januari - maj 

i~96) framförd~s ett antal anmärkningar och ändringsförslag, 

huvudsakligen från flnansministeriet och jord- och skogs

bruksministeriet. 

Inget av dessa ändringsförslag kunde omfattas av den åländska 
s.k. referensgruppen. 

Som en följd av att justitieministern, som ansvarade för ären
dets fortskridande, inte förmådde lansera samförståndslösning
ar i är~ndet, beslöt,hon låta uppgöra ett kompromissförslag, 

vilket avvek från Ålandsarbetsgruppens på ovannämnt sätt 
· reviderade förslag sålunda; 

- att landskapet, som erhållit lagstiftningsbehörigheten

beträffande styrningen av lantbruksproduktionen, skall föra 

förhandlingar med de statsmyndigheter saken' gäller innan 

lagstiftningsåtgärder vidtas (18 § 15 p.), 
- att avräkningsgrunden reducerades från tidigare för~slagna 

0,48 procent till 0,45 procent, och 

- att ändring av avräkningsgrunden skall ske genom riislag med 

lagtingets samfycke, och int~~av Ålandsdeie~ationeri (48 § 4 

mom . o . 5 6 § ) • 

Därtill verkställdes smärre ändringar av teknisk natur, samt 

ett tillägg till övergångsbestämmelserna enligt vilket 

avräkningsgrunden skall ändras om grunderna fBr statsbokslutet 

genomgår förändringar innan lagen ttäder i kraff {~7 § 

3 mom . )' ·:', 

Det av justitieminist~riät sålund~ reviderade lagförslaget 

omfattades av regeringen och i månadsskiftet maj -juni 1990 

överlämnade regeringen nämnda lagförslag till riksdagen. 
{• 

Från åländsk ~icta har man inte under därpåföl~ande riksdagsbe-

handling kunnat omfatta detta lagfÖrslag vad avser avräknings

grundens storlek och sättet för ändring av nämnda procentsats. 

I samband med att regeringen överlämnade sitt lagförslag 

övertog landstinget ansvaret för den referensgrupp som bevakar 

de åländska intressena i samband med revisionsprocessen. 
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Radio och television. 

Under.perioden har landskapsstyrelseh, på programnämndens 

begäran, medelst skrivelse 7.12.1989 redogjort för program

nämndens bristande behörighet att besluta om vilka program

kanaler som skall·återutsändas över Ålandssändaren. 

Nämnda dag 7.12.1989 beiföt landskapsstyrelsen anhålla hos 
Televerkets radioenhef i Sverige'öm förartstaltande av lämpliga 

åtgärder i syfte att skapa hörbarhet av radiokanalen "Stock
·holm radio" i ·1a:ri:tis'kapet Åland. Tillskrivandet har intill dags 

dato inte givit önskat resultat. 

Vidöverläggningar med företrädare för Rundradion: 30:5.1990 

tvingades patterna återigen konst~tera att justitiekanslerns 

utlåtande över programnämndens behörTghet fortsättningsvis 

saknas, samt att ingåendet av det nya avtalet angående radio

och televisionsverksamheten måste framskjutas. 

Vid ifrågavarande sammant.räf fande diskuterades återigen 

ansrkaffandet av en tredje Tv-sändare, och i samband därmed 

Rundradions.underskott från den tidigare anskaffningen av den 

andra Tv-sändaren. 

Till denna del överenskom parterna om att Rundradionpresente-
rar en projekt~·och finansieringsplan för en tredje Tv

sändare, mot att landska~~styrelsen meddelar sin avsikt att 

anhålla om extraordinarie anslag för finansiering av landska

pets andel av ifrågavarande anläggning samt för täckande av 

en del av Rundradions tidigare nämnda underskott'. 'Rtlhdradion 
• ,i:_;·, 

tillhandahöll landskapsstyrelsen sedermera ·~per den 25 
' .. ~ 

september 1990 en kostnadskalkyl och tilltånkt. tidsplan för 

projektet,· men laridsk?psstyrelsen ansåg :för ·~in del} .11.1990 

att inte vare sig föreslagen kostnadsfördelning:e1Ier aviserad 

tidsplan khhde accelpteras, samt att ärendet således kräver 
fortsatta förhandlingar. 
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Under sammanträffandet 30.5.1990 diskuterades ånyo möj

ligheterna till etersända lokaltv-program1;varvid det framkom 

att Rundradion trots allt kan medverka till en ändring av 

• ·oblagets konces si ort·.· i ·syfte· ~t t, mö j 1 i ggöra -· i·f råga varc.mde 

lokal tv-program. · ·- ::1:-, 

Landskap~st~r~lsen har· i anledning av programnämndens• 

förfrågan om återutsändningen av f inskspåkig radiokanal över 

•-,:iAlandssändar~n, per den 10 april 1990 ·ånyo påtalat· i.ntqr 

':''°'"'Rundradicin ätt en slutlig.·· lösning av den s. k ,• bland-,ty-

-. ·- .-: >problemat-i'.ken genomgå'e'ncta :utgjort en förutsättning för 

·,:rt. · ev'erttue-lla ·f ins·kspråkiga .radioprogram, samt att, man f~ån 

landskapets sida ansett att·d'et åländska behovet av.sv:.ensk-

språkiga radio- och televisionsprogram skall tillgodoses innan 

· f i'nskspråkiga radioprogram· kan komma i f rågc;t_ • Vid mötet 

'"' :tS5·0~5'.1990"heslöt parterna.bordlägga ärendet til,l,en-,;· 

: '~ -:· 

senare förhäridling·. 

: ~; \. .. 

Ålands icke-befästande och neutralisering. 
··:-,··.' 

Under ticte·n· 1. 5-9. 9. 1990<. hade Åland be_sö1k av,, krigsf.~;c_;tyg vid 

ca'-30 ·olikal:tillfäl.leri, oa-h befann sig; ·.d,.essa fartyg; ~P4i\-

åländska vatten sammanta9et 60-70 dagar. .. -; _:1 .: - , 1. 

S'O'm :en: följä härav beslöt 1andskapsstyrelsen f-ör .. sin d~l 

21.'a ti990' delta i det av..;försvarsministern :,redan, plane;rade 

· mötet ~1r.9. 1990. Inför;:sammanträf fandet enades land~~R:pssty

relse'n ~om- ett skriftligt· ställningstagande enligt bilaga 1. 
«'..:;. 

n, Vid' tilötet med försvarsministern enades del tq.garna om; '·' 

- at:t försvarsmakten förbättrar ·in-formationen ,ti.11 självsty-

,·rersemyndigheterna inför storövningar, < . ,, 

:i·_-·' - att försvarsmakten ,och självstyrelsemyndigheterna sk&:ll 

hålla 1 å;rliga öve:!'rd:;äggningar, och ' i .... 

- att' för·svarsmakten utre~da möjligheterna att utarbeta· 

direktiv för sjöstridskrafternas besök på . .Aland. 
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Vidare uttalades att försvarsmaktens enheters besök i den 

~ländska zonen skall-hållas inom de ramar som rådande 

förhållanden och förpliktelser kräver. 

Inför sammanträffandet med f örsvarsministern mottog landskaps

styrelsen Ålands fredsförenings skriftliga ställningstagande 

betiäffande de finländska luft- och sjöstridskrafternas 
. .-. 

närvaro i den demilitariserade zonen. 

Gränsbevakningsväsendet/sjöbevakningen. 
·:· . . ('. 

Vid det årliga sammanträffandet mellan föret~ädare för 
gränsbevakningsväsendet och självstyrelsemyndigheterna 

17.9.1990 diskuterades bl.a. den planerade organisations

förnyelsen inom Ålands sjöbevakningsområde samt utvecklandet 

av sjöbevakningsstationernas och skärgårdspolisernas samar

b~t~ ~'Härvid betonade självstyrelsens företrädare vikten av 

ert fullgod sjöräddnings- och samhällsfunktion även i fram

tiden. 

Postkontoren på Åland. 

I anslutning till Post- och televerkets planerade indragning 

av valda postkontor framförde företrädare för landskapsstyrel

sen sina farhåg<tr:: och förhoppningar vid ett sammanträffande 

med generaldirektör Pekka Vennamo den 4 september 19.90. 

Deh i november 199.0 beslC>t landskapsstyrelsen sedan i plenum 

tillkännage som sin uppfattning i ärendet att det bör finnas 

åtminstone en fungerande postenhet i varje åländsk kommun. 
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Kustradiotrafiken/Mariehamn radio. 

Under perioden ·har landskapsstyrelsen. låtit uta:r-peta ett 

förslag till överenskommelseförordning, i syf:te;· ~tt överta 

förvaltningen av Mariehamn radio. Förslaget tillställdes 

justitieministefiet per den 4 januari 1990. ,, . 

Efter nämnda tid.punkt hat· justi tieministeriet_ ,_f,Ö:t;' sin~ del 

låtit inhämta finansministeriets. och trafikminist.eriets 
.' . ·, ' ~.. . l . ~-, . . . '- ·: .. i 

yttranden över förslaget, medan landskapsstyrelsen för sin del 

fört förhandlingar med sjöfartsstyrelsen om ett framtida 

samarbete på området. 'Sjöfärtsstyrelsen n,ar .från _å;r;sskiftet 

1990-1991 övertagit huvudmannaskapet för sjöräddningen och 
·nöcttelefontraf iken. 

Vid redogörelsepe~iodens utgång har inga slutliga.beslut 

'f åttats i ärendet. Däremot kvarstår landskapsf?tY+-elsi~n 
målsättning om ett övertagande av Marieha,mn radio, o~h kommer 

det fottsattc:t · arbetet att. ske. i en planerad arbetsgru,pp med 

repr~sentante~ för sjöfartsstyrelsen, ppst och televerket, 

teleförvaltningscentralen, gränsbevakningsväsendet OQh 

landskapsstyrelsen. 

Skriftväxlingsspråket. 

·> Statsmyndigheternas.användn'ing av svenska som sk;riftväx-

<. ·' "i.Ingss'pråk vid kontakter.:r:tac med de åländska myndi:gheterna har 

väsentligen förbättrats. under redogörelseperioc:;i_~n. pen 

troliga orsaken står att finna i bl.a. statsministerns 

ageranden i ·språkfrågan· och statsråc::lets kanslls skrivelser 

t1i1 de olika statsmyndiqheterl'.l?i, senast per .. c;i,~p. 12 maj 1989. 

,- .. : .. : -

Polisöverenskommelseföror.dningen. 

Oaktat arbetsgruppens förslag till ny polisöverenskommel

seförordning förväntades vara klar per den 31 januari 1990 
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har uppdraget inte slutförts. Bland orsakerna kan nämnas att 

arbetsgruppens ordförande har tvingats prioritera uppfölj

ningen och bevakningen av självstyrelselagsfö~slaget och dess 

behandling i riksdagen. 

Befolkningsskyddet. 

Landskapsstyrelsen har i sin föregående redogö,r~lse.redogjort 

förförberedelsena inför befolkningsskyddets stora verksamhets

övning 6-10.11.1989. 

Verksamhetsövriingen, som allmänt uppfattades som synnerligen 

välgenomförd och lyckad, utvisade bl.a. att den i överenskom

melseförordning förutsatta samförvaltningen fungerar väl. Som 

ett resultat av övningen har man förmått finslipa den or

ganisatoriska uppbyggnaden på detaljplanet. 

II Näringsavdelningen 

Den västeuropeiska integrationen 

Landskapsstyrelsen fortsatte under perioden bevakningen av 

integrationsutvecklingen i Europa genom en int~9,x;C'.ltionskom

mi tte. Åland har sedan tidigare erhållit representation i 

rikets integrationsdelegation. 

Landskapet har genom politiska kontakter på hög nivå samt via 

integrationsdelegationen i riket, utrikesministeriets 

tjänstemän och representanter för Finlands förhapdlingsdelega

tion i EFTA möjlighet att följa utvecklingen och föra fram 

Ålands intressen i förhandlingarna om en europeisk ekonomisk 

sfär (EES) med EG- och EFTA-länderna. 

Arbetet med integrationsfrågorna har dokumenterats i Åländsk 

utredningsserie. Dels har de själ vstyrels~pol,i.;t;.i§ka aspekterna 

analyserats och dels har konsekvenserna av en tillämpning av 
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EG~s r~gelverk på Åland inventerats. 

Landskapsstyrelsen redogjorde i ett .meddelande till landsting

et (nr 2 1989-90) för åtgärder med anledn~ng~av integrations

utvecklingen i Västeuropa. Landstinget omfattade i diskus

sionen i anslutning till meddelandet de riktlinjer som 

landskapsstyrelsen följer. 

'D'e sakfrågor som.berörs av ~G:s regelverk ochett eventuellt 

ESS-avtal behandlas i den åländska_integrationskommitten 

(sakkunniga i landskapsförvaltningen samt representanter för 
<- • ' .... 

näringslivet och facket) för att hålla den beredskap som kräv~ 

när ett·förhandlingsförsJ.ag föreligger. 

Landstinget och partierna har informerats i ~n referensgrupp 

samt genom direktinformation av st~tsmakten~ chefsförhandlare 

Veli Sundbäck och Leif Sev6n. 

Ålands ställning har beaktats i statsrådets meddelande till 

riksdagen samt i grundlaqsutskottets och u_tr.:i,.kesutskottets 
' . ' ·~ .. · ~ . . ' -. 

betänkanden om statsrådets redogörelse om Finlands förhållande 

till integrationsutveckl:i.ngen i Västeuropa }990. 

Lantrådet, kanslichefen och avdelningschefen för näringsavdel7 

ningen gjorde i juni .ett studiebesök till Bryssel och kunde 

konstatera att frågan om Ålands sä~ställning hade aktualise

rats i de förberedande förhandlingsdiskussion~rna mellan EG 

och EFTA. 

Kanslichefen och chefen för näringsavdelningen besökte också 

Kanalöarna i England för att. närmare studera lagstiftning och 

avtal i förhållande till EG~~~ 

Finlands förhandlingar om ett EES-avtal förs via EFTA i den 

delegation som förhandlar med EG. 

:.i.•.'. 

Genom representation i dEm f i1}~ändska i,ntegrationsdelegationen 

får landskapets representanter,direktinformation av Finlands 
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EES-förhandlare i anslutning till delegationens möten. 

När frågor som är av särf:;kilt intresse för Åland aktualiseras 

~önsulteras Ålands representanter och frågorna bereds 

gemensamt i förhandlingsdelegationens .förberedande grupp. 

Landskapsstyrelsen medverkar till att ta fram underl~g för hur 

en åländsk avtals-sektion i ett EES-huvudavtal skall se ut. 

) Handelsförbindelser 

Arbetet med att utveckla handelsf örbindelserna med Sverige och 
:. i·:::: övriga nordiska ·-länder har fortsatt. I samband me~_-.Nordiska 

Rådets session framfördes i olika sammanhang handelns 

betydelse i det regionala samarbetet. 

En arbetsgrupp med uppgift att granska möjligheterna att 

påskynda arbetet med att avskaffa olika tekniska pandelshinder 

lade fram en rapport där särskilt byggnadsmaterialhandeln 

belystes. 

Den·17 maj 1990 ingicks ett avtal mellan landskapet Åland, 

företrätt'äv Ålands landskapsstyrelse och Ålan_ds handelskam

martf{( .... '.såmti· Leningradområdet I företrätt av Lenijlgradområdets 

exekutivkommitte, om ekonomiskt, vetenskapligt och annat 

samarbete. 

Skärgårdsmarknaden i Stockholm anordnades för tredje gången i 

maj 1990. 

Språ:kinf ormation 

Den ·språkkampanj som inlE~ddes under år 1988 i avsikt att 

förbättra utbudet av svenskspråkig information avslutades 
under~året med information~ttill leverantörer i riket och till 

de åländska hushållen. 
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Landskapsst1telsen medverkade till att i~in~tialskedet 

finansiera en.·språkombudsman vid Ålands ,hapdelskam.mare som ett 

led;·i uppföljningen av språkkampanjen. 

Förhandlingar om.fiske 

Vid den internationella f:iskerikommissionens sammanträde i 

Polen fastställdes för första gången nationel!a kyqter för 

lax. 
: ·.·-; 1 ;-,. 

Antalet åländska fiskefartyg~som enligt de ~pt~rnationella 

överenskommelserna ti;Llåts f .i, ska i 7,syenskt. i:;~s~~~tive 

sovjetiskt vattenområde· är detsamma som undef.:de senaste åren. 

Ett eventuellt svenskt EG-medlemskap kan drastiskt förändra 

förhandlingsgrunden och ~förut~ä~tn~~garna. ytfallet av de 

bilaterala förhandlingarna har för åländsk d~l varit accep

tabelt. Förhandlingar om·skyddet av östersjön8 ~ 

Vid de.n internationella kommissionens för skydd av Östersjöns 

·marina miljö elfte sammanträde i, H.~lsingfors,, var Åland 

representerat; Hekommend.r~;tionerna. k,ommer att ~edföra åtgärder 

även från: åländs.k·. sida, och har landskapsstyrelsen för avsikt 

att senare·redogöra för~df!ssa. 

III Social- och hälsovårdsavdelningen 

Förvaltningen av den specialiserade sjukvården 

Den nya lagstiftningen i riket om den specialisera~e sjukvår

den träder i kraft den 1.1.1991. I dess slutliga utformning 

stadgas om att Egentliga •finlandf? sj.ukvårdsdistrikt och 

Helsingfors univ.Srts:itet~~~:jukhus kan· Jt~qkna avtal .• med huvudman
nen· för Ålands ·oentra!l~jukhus om köp C\Y,;; tjänster. Landskaps

styrelsen har haft förhandlingskontakt~f .med respektive 
sjukvårdsinstitutioner och avtal i ärendet kommer att slutas i 

början av år 1991. Sålunda kommer möjligheterna att i 



11 

nuvarande utsträckning köpa tjänste~<tnom specialiserad och 

högspecialiserad sjukvård från två olika sjukvårdsdistrikt att 

kvarstå. 

IV Utbildningsavdelningen 

~ör g~undskolans del färdigställdes under perioden en till 

läroplanen hörande särsk.ild handledning benämnd "Demokrati, 

Ålands självstyrelse, internationalism och fred''. Publikatio

.· nen har spritts till olika åländska samfund och o.rganisationer 

samt till vissa myndigheter på rikshåll. 

- På s~öfartsutbildningens~område avgav arbetsgruppen för en

hetsbefälsutbildning en mellanrapport. På basen av rapporten 

har landskapsstyrelsen beslutat inleda försöksverksamhet för 

•utbildning av s.k. vaktbE~fäl fr.o.m. höstterminen 1991. Bered

ningen för en förordning om sjöfartsutbildning har slutförts. 

:Sedermera har en ny arbetsgrupp tillsatts, med uppdrag att se 

över sjöfartsutbildningen i dess helhet. 

Inom vårdutbildningen har en s.k. överenskommelseförordning 

trätt i kraft den 1.8.1990. Denna gör det möjligt för 

landskapet att aordna hälsovårdsutbildning samt rätt att 

utfärda examen. En planerare här anställts med uppgift att 

utforma en konkret plan för utbildningen. 

I det nordiska utbildnings- och ktiltursarnarbetet,har Åland 

fortsättningsvis tagit aktiv deljGEfter det att frågan om de 

självstyrande områdenas represeneation i~~ttrelsen för Nordisk 

kulturfond fått en lycklig lösning beslöt11ands:kapsstyrelsen 

··om Ålands anslutning till "Handlingsplan för nordiskt 

•kulturellt samarbete". 



. ··J'" 

r·. 

12 

V Ekonomiska sekretariatet 

Nordiska regionalpolitiskt samarbete och konsekvenserna av ett 

närmande till EG. 

Inom ramen för nordiska ministerrådet.'.~·(regionalministrarna) 

har planeringschefen såsom Ålands representant i nordiska 

·. ämbetsmannakommitten 'för regionalpolitik .(NÄRP) under 1990 

';aktivt medverkat :i en utvärdering av möjligheterna att 
· bibehålla-de nordiska ländernas regionalpolitik vid ett 

-· • .. ;' 

·närmande;till EG. Utvärderingen har skett inom ramen för en 

nordisk expertgrupp (där planeringschefen ingått} med 

internationell expertis till sin hjälp. Under arbetet besöktes 

på våren 1990 EG-kommissionen i Bryssel för diskussioner med 
bl,~_,q:. regionalpolitiskt ansvarige kommissionsmedlemmen Bruce 

Millan samt kommissionens vice president.· 

;; "Expertgruppens viktigåst slutsats, som kommer att redovisas 

· ·• ·• i ::vid' nordiska rådets session 1991, är att det idag finns något 

· ·söm säger att ett EG.;;,,närmande ·direkt skulle··förhindra en 

fortsatt nationell regionalpolitik enligt etablerade mönster i 

de nordiska länderna. I händelse av ett EG-medlemskap skulle 

det dock sannoli:kt endast vara de mest glesbyggda och perifera 

-Områdena i Norden somc'skulle kunna vara. berättigade till 

d'irek!ta regionalpolit.iska•stödmedel ur gemenskapens egna 
· ·r:e9ionalpoli tiska fonder, 

.,. 

För Ålands del skulle detta innebära fortsatta möjligheter att 

föra en egen i.ntern regionalpolitik även vid et'°t' ·eventuellt 

medlenl'skap i EG. Den enda restriktionen från·· EG:s sida, torde 

vara 'att det regionalpol1tiska:stödet· inte får .utformas som 

ett permanent branschs,töcl {t .ex. till primärnäringarna) . När 

'det gäller möjlighetern~'att (vid ett eventuelLt medlemskap) 

ta del av gemenskapens idag mycket stora reg:ionalpoli tiska 

fonder, bör detta vara möjligt åtminstone för skärgårdskom

munerna och möjligen även för randkommunerna. 
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~ Åläridskt medlemskap i de europeiska gränsregionernas ar

betsgemenskap {AGEG/AEBR) 

Vid sitt möte den 17 september godkände .styrelsen för de 

europeiska gränsregionernas samarbetsorganisation {AGEG/AEBR) 

Ålands landskåpsstyrelses ansökan om·medlemskap i organisatio

nen. Åland blev därmed organisationens tredje nordi~ka 

medlemsområde -tidigare nordiska medLerrunar .är Söderjyllands 

amtskommune och Öresundsregionen (Danmark/Sverige). Härutöver 

är Nordiska ministerrådet (regionalministrarna-NÄRP) medlem i 

organisationen. 

Ålands medlemskap i AGEG/AEBR kan ses som ett av fl~ra 

kompletterande sätt för självstyrelsen att aktivera sig i 

europeiska integrationsfrågor. Förutom en dire~t infor

mationskanal till av EG-integrationen berörda ~regione_r och 

organisationer, utgör medlemskapet en inträdesbiljett till en 

rad olika aktiviteter och projekt som Bryssel i allt ,högre 

grad lägger ut på organisationen. Medlemskapet medför sålunda 

att' Åland redan under 1991 kommer att delta i ett EG-finan

sierat program som kanaliseras genom AGEG/AEBR och deras 

medlemsregioner. Detta EG-program som går under .beteckningen 

LACE (Linkage Assistance and Cooperation for the European 

Barder Regions}, syftar till att underlätta den euroeeiska 

integratidhen genom att ge gränsregionerna ökaOe~möjiigheter 

att utnytbja de utvecklingsmöjligheter som integra~~onen 

innebär. LACE-projektets huvudsakliga arbetsredskap utgör 

experth:jä1p, rådgivning, informationsutbyte genom uppbygg

naden av en europeisk gr~insregional databas, samt visst finan

sieiit stöd. 

Inom·~amen för AGEG/AEBR ges även tillfälle till erfarenhets

överföring från de EG-aktiviteter som flera självsty;ande 

medle~sområden idag håller på att bygga upp. Detta erfaren

hetsutbyte kompletterar också ÅlandsJ~er d~rekta eng~gemang i 

Nordiskä~ministerråd~ts gränsöverskrfdartde aktivitet•r (t.ex. 

det nordiska skärgardsprojektet). Medlemskapet ger också 

landskapsstyrelsen nya m()jligheter att visa upp Åland och dess 
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·självstyrelse -i ett bredare europeiskt. pch internationellt 

sammanhang. Handelshinder 

.Som ett led L försöken-att i enlighet med ålänpska intressen 

bch uttalade ambitioner· inom det nordiska och europeiska 

·. integrationsarbetet i har eko.nomiska. sekretariatet under 

·redovisningsperiodendeltagit i flera olika aktiviteter som 

':'Syftat till' att underlätta handeln mellan Ål.anq. ocb övriga 
·· ·-Norden. 

Förutom den numera etablerade årliga tullfria åländska skär

gårdsmarknaden i Stockholm, har sekretariatet dels varit 

in~olverad i arbetet med~att följa upp skärgård~marknads-

._ -· · initiativet på ett bredare plan, dels medverkat Len av 

'•'landSkapsstyrelsen tillsatt arbetsgrupp med uppgift att 

·' 1m.edverka· till en reduktion av de tekniska handelshindren 

:J ~~eilan Åland-och Sverige. I arbetsgruppens slutbetänkande 

- ; ~ekades ett antal åtgärdsområden ut för.att underlätta 

·· Thändelsutbyte mellan Sverige och Åland. Som. ett resultat av 

a~tta arbete förelade landskapsstyrelsen~landstinget under 

''hösten 1990 dtt förslag till ändring av lagstiftning kring de 

åläridska·byggnormerna·som tillåter byggande även enligt svensk 

byggnorm. Arbetsgruppens betänkande har även följts upp i 

.. ~-'<diskussioner med tullmyndigheterna i Mariehamn och Kapellskär 

.,.,. •-· ,;•~\,; kring möjligheterna att minska byråkratin och göra ,;-utinerna 

r·.~jc<.0vid varuimport/export till/från Åland enklare. 

'>\'·• ·AI:andsbilden i Finlands officiella statistikproduktion 

Under hösten 1990 tog sekretariatet initiativ till en inbjudan 

från självstyrelsens sida till Statistikcentralens general

.direktör för.att dryfta samarbets- och policyfrågor:rörande 

den åländska :statistiken. Förutom de samarbetsfrågo:t:. som 

:självstyre,lselagsrevisionens stadgande i § 18,. mom 24 om rätt 

för lagtinget att lagstifta om "statistik om förhållandena i 

landskapet"; är bakgrunden till initiativet den stora 

betydelse för ålandsbildEm utomlands som behandlingen av Åland 

n. · iJ: Finlands officiella statistik har. Vid mötet kommer därför 



15 

landskapsstyrelsen att uppmärksamma statistikcentralen på 

behovet av att denna, såsom en av de viktigaste spridarna av 

officiell information om republiken Finland, i sina statistis

ka redovisningar klart tydliggör Ålands politiska särställ

ning. 

L a n t r å d 

Kanslichef Peter Lindbäck 

DNr Kal-01-90-5 



. ~ ; 



'·· 

D_l_L.l\\.:J.I\ l 

~rigsfartyg på åländska vatten 1.5 - 9.9.1990 

Meddelande 

,: .f 1~ 

9.5.1990 

16.5.1990 

16.5.1990 

16.5.1990 

18.5.1990 

8.6.1990 

13.6.1990 

10.7.1990 

ro.1.1990 

24.7.1990 

24.7.1990 
... ! . ,' 

24.7.1990 

24.7.1990 
-. - ' 

i.8.1990 

6.8.1990 

10.8.1990 

10.8.1990 

28.8.1990 

28. 8. 199·0 

Halli (oljebekämp.båt) 
Ra.isio 

Ruissalo 

Putsaari (kabelfartyg) 

Närvarotid 

Fr.o.m. 9.5.1990 

15-18.5.1990 
Il 

21.5 - 8.6.1990 
bevakn.fartyg/kanonbåtar 23-25.5.1990 
Rymättylä 

Valas (transportfartyg/ 
postrodden) 

Riihiniemi 

Rymättylä 

Wiini 

Vi hur i 
Turku 

Karjala 

krigs fa.rtyg (högst .. 
2 samtidigt) 

Putsaari (kabelfartyg) 

Karjala 

Kotk:a 

Ett krigsfartyg 

Två krigsfartyg 

12-13.6.1990 

14-15 .. 6.1990 

16-17.6.1990 

18 -19 • 7 .• 19 9 0 

18-19.7.1990 

24-26.7.1990 

J0.7 ... -1.8.1990 

1-2 .• 8 .:1990 

2.8.1990 

7 -:-17 • 8 •. 19 9 0 

20.8 - 2.9.1990 

10-11.8.1990 

11~12.8.1990 
J0.8.1990 

4-9.9.1990 
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Summering 

Under tiden 1.5 - 9.~.1990 (132 dagar) har Alandsöarna haft 
besök av_ ca 30 fartyg, och har de9_sa fartyg sammantaget 

befunnit sig på åländska vatten 6Q~70 dagar. · .~ 

1922-års konvention 

Enligt konventionen angående Ålandsöarnas icke-befästande och 

neutralisering stadgas ~åsom hu~~d~egel att icke någon 
militär lant-, sjö- eller lu(tstyrka tillhörande någon som 

helst makt må inkomma i eller uppehålla sig inom den aktuell.a 
' .. ' ' 

z6nen (artikel 4 mom 1). 

Så~om ett av få undantag stadgas .i artikel 4 mom 2 att under 
fredstid skall dock gälla att Finland förbehålles rätten att··· 
tid efter annan låta ett eller två krigsfartyg besöka öarna, 

och skola dessa fartyg i sådant fall kunna temporärt förankra 

i de till öarna hörande vatten;· 

Tolkning_._ 

En allmänt vedertagen rättsprirtcip är att då en konvention 

eller en lag, såsom huvudregel uppställer ett generellt 

förbud, så skall uppräknade undantag tolkas strikt; dvs. 

ordagrant och utan analog tillämpning. såsom ytterligare 

rättsprincip gäller att en tolkning skall ske utgående från 

det ursprungliga syftet med i.frågavarende bestämmelser. 

Enligt doktrin på området är konventionens primära syfte att 

minimera militära aktiviteter på Åland. Det i artikel 4 mom 2 

ingående undantaget om finska krigsfartyg har tillkommit för 

möjliggörande av nödvändiga inspektioner av de åländska 

vattnena. 
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Vidare konstateras .i doktrinen att uttrycken"tid efter 

annan", "ett· eller två" samt "temporärt förankra i 'de till 

ö~rna hörande vatten" visaJ:: på att ·den marina närvaron inte 

får vara ett mer eller mindre bestående inslag i den åländska 

skärgården .. 

Slutligen framhålles i doktrinen att man, till följd av 
konventionens generella förbud för militära lant-, sjö- och 
luftstyrkor att inkomma i eller uppehålla sig inom den 

demilitariserade zonen, bör fö~hålla-~ig restriktf~{ ~il! 
rätten för de finlärid'ska örlog~fartygens besättni'n~~r'att gå 
i land. Således bedöme:r exempel vis professor Allah ··~os as att 

.:"det uppenbarligen är förbjudet att gå i land i väpn.ad trupp 
eller att slå läger". 

Mot bakgrund av det ovansagda är landskapsstyrelsens tolkning 

av konventionens nu aktuella undantagsbestämmeise: 

att den marina närvaron, i enlighet med gällande doktrin, 

inte får vara ett .mer eller mindre bestående irtslag i den 

åländska skärgården. Landskapsstyrelsen konstaterar i 

sammanhanget att krigsfartygens närvaro på åländska vatten 

under perioden 1.5 - 9.9.1990 varit relativt omfattande. 
- att de finska krigsfartygen inte har rätt att angöra kaj 

utan endast har rätt att temporärt förankra i samband med 

de tillfälliga inspektionsfärderna, varvid landskapsstyrel

sen bedömer att ankringsmöjligheten som sådan tillkom 

utgående från 1920-talets förutsättningar för fartygen att 

färdas i mörker och i hårt väder; m.a.o. förelåg det då 

behov av uppankring inför natten och i lä för hårt väder. 

att besättningarna inte har rätt att i militärt syfte gå 

iland, vilket följer direkt av konventionens huvudregel. 

Ej heller torde besättningarna ha rätt att gå iland i 
"rekreationssyfte", enär d<:~tta skulle medföra övervaknings

och bedömningssvårigheter visavi syftet med ilandgåendet. 
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- att fartygens närvaro, utgående frå,~ utt,rycket "tid efter 
annan ... , är begränsat till ett dygn .. Enligt den praxis som 

tillämpat,s å.tminstone unde.r 1980-f:alet hfl,r man allmänt 

ansett at.t ett .. f:artyg som anlä,n,der un,der ett. dygn bör 
avlägsna sig från åländska vatten senast p~Jöljancte dygn. 

Slutligen,. beträffande luftstridskrafte.rnas'. nä+varo i 

åländska luftrum, har luftstridskrafterpas stab i beståen
dehandling, 8.11.1989 bl.a. givit direktiv om att; "På grund 
av områdets. särställning är uppseendeväckande flygningar ej 
att föredraga''. När det gäller renodlade förflyttningar 

,mellan övningsområden i F~nska viken .och i Bottenhavet torde 
man mot bakgrund.av ovarynämnda direktiv kunna undvika att 
nyttja åländsk luftrum. 

Lantr .. åd 

Kanslichef 

.·: 


