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LAGUTSKOTTETS betänkande nr 23/1972-73
med anledning av Ålands landskapstyrelses
Framst.nr 29/1973~
framställning till Ålands landsting med
förslag till lagmotion till Finlands riksdag med förslag till lag angående ändring
av självstyrelselagen för Åland, till lag
om vissa inskränkningar i rätten att förvärva och besitta fast egendom i landskapet Åland och till lag angående ändring av
lagen orn kommunala arbetskollektivavtal.
Med anledning av ovannämnda framställning, varöver Landstinget ipbegärt utskottets utlåtande, får utskottet, som i ärendet hört lant~
rådet Alarik Häggblom, lagberedningschefen Sune Carlsson och äld:rie
landskapssekreteraren Jan-Erik Lindfors vördsaiilt 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 rätten att på grund av legoavtal
besitta fast egendom, som 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 syftemålet med sagda lagförslag kan omfattas.
I framställningen föreslås dessutom ändrirng av självstyrelselagep
beträffande rös trätts:llclern- vid land sting sval och kommunal val. Då
motsvarande sänkning av rösträttsålder skett i rikets allmänna val,
finner utskottet att förslaget till denna del också kan omfattas.
Landskapsstyrelsen föreslår också att självstyrelselagen skulle '
ändras så, att tjänstekollektivavtal och arbetskollektivavtal kunde
ingås oellan landskapsstyrelsen och de åländska kommunerna såsom ar.betsgi vare och organisationer . av tjänstemän och arbetare såso:w a,rb~ts-·
tagarparter. Utskottet finner det i princip riktigt, att kollektivavtal kan ingås lokalt mellan arbetsgivare och arbetstagare i landska:
pet. Ehuru avtalsfriheten kommer att begränsas av kornpensationsfJJågan
i fråga om landskapets tjänstemän och arbetare liksom också i fråga
om sådana kommunala tjänstemän, för vill(as avlöning landskapsbidrag
skall utgå, anser utskottet dock att förslaget både ur principiell
och praktisk synpunkt sett kan o:wfattas.
Slutligen föreslår landskapsstyrelsen? att bestämmelserna om kva.1 ificerad majoritet också för landstingets bifall till ändring? för;
klaring
eller upphävande av eller för avvikelse från självstyrelselagen införs. Då landstinget redan i princip tagit ställning för-"
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möjliggörande av krav på kvalificerad majoritet i de lagar och landskapslagar9 som anses ha konstitutionell betydelse, finner utskottet
att också detta förslag kffil oDfattas.
:Oå utskottet sålunda omfattar samtliga ändringsförslag i huvudsak,
kommer i det följande endast enskildheterna i förslagen att beröras.
I framställningens motivering har landskapsstyrelsen också frCUJJ.fört synpunkter på en eventuell kompensation till jordägare 9 soa
kan tänkas göra ekonomisk förlust på grund av att lagstiftningen
om jordförvärv och jordbesittning ändras. Då något stadgande härom
icke ingår i lagförslaget och förslag 0E1 införande av sådant stad,gande icke heller väckts i behörig ordning, och då frågan härom för närvarande utreds av en för ändamålet tillsatt kommi tte 9 finner utsl~ot...
tet att utlåtande över denna fråga nu icke är påkallat.
Landskapsstyrelsen har också i framställningens motivering anfört
allmänna synpunkter på principerna för beviljande av tillstånd. Utskottet anser att stadgandet om villkor vid tillståndsbeslut möjlig~
gör en lämplig avvägning av möjligheterna att bevilja tillstånd i
sådana fall, där tillstånd nu inte hade kunnat beviljas på den grunq
att villkor inte km1nat ställas. Sede..n lagen trätt i kraft har land$tLnget möjlighet att uttrycka sin åsikt beträffande de riktlinjer,
som för framtiden borde iakttagas.
e t a 1 j m_o t i v e r in g
L~ angå~de ändring av självstyrelselagen för Åland.
i.§. I självstyrelselagen användes i allmänhet uttrycket'åländsk
hernbygdsrätt 'men i 4 § mwändes or·1växlande 'hembygdsrätt på Åland'.
LandskapsstyreJsen har i sitt förslag i detta saL1manhang använt endast '
'hembygdsrätt: :Oå utskottet anser att en konsekvent användning av
uttrycket 'åländsk hembygdsrätt' borde eftersträvas 9 har 4 § 1 mom.
föreslagits ändrat i detta avseende.
~ I gällande lydelse upptar stadgandet arv och expropriation
såsom fång, vilka icke r,_1edför lösningsrä tt. Utskottet har ansett at:t;
detta fortsättningsvis bör ingå såsmJ undantag också i självstyrelselagens stadgande. Uppenbarligen har det också varit landskapsstyrelr-,.
sens avsikt att bibehålla undantaget, då det ingår i förslaget till
lag om vissa inskränkningar i rätten att förvärva och besitta fast
egendom i lm1dskapet Åland. Utskottet har infört tillägget såsoo ett
nytt 2 rnom.
36 §. Enligt förslaget skulle ett utskott inom landstinget kupn~
tilldelas befogenhet att på landstingets vägnar godkänna kollektivavtal med landskapets tjänstemän och med kommunala tjänsteraän,t;ill
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-3den del det är fråga oB tjänster 9 för vilkas avlöning landskapsbidrag utgår. Utskottet anser att ett sådant organ inom Landstinget
inte borde benäranas utskott 9 eftersom de nu i landstingsordningeri
förutsatta utskotten inte har befogenhet att fatta beslut på landstingets vägnar. Utskottet föreslår därför att detta organ skulle benämnas delegation 9 vilket skulle göra det möjligt att exeupelvis
följa rikets förebild och i landskapslag fastställa benäuningen till
landstingets lönedelegation.
44. §. Initiativ till ändring av självstyrelselagen kan tagas av
regeringen eller enskild riksdagsman och om riksdagen antar lagförslaget översändes det till landstinget för inhämtande av landstingets
bifall enligt 44 § 1 ri1om. Men också landstinget kan på grund av vederbörligt initiativ besluta om antagande av en ändring 9 som i foru av
lagmotion överlämnas till riksdagen. Antar riksdagen den av lands~
tinget omfattade ändringen oförändrad anses landstinget på förhand
ha givit sitt bifall och lagen kan stadfästas. Utskottet har därför
ansett att stadgandet borde kompletteras med att också landstingets
beslut om sådan lagmotion bör omfattas med kvalificerad majoritet.
Enligt förslaget skulle uttryckligen bestämmas 9 att denna kvalificerade majoritet borde förefinnas för omfattande av ändringen i
ärendets sista behandling. Utskottet anser denna bestämDelse binda
landstinget för en viss ordning, som vid framtida ändring av ärendenas
behandli11g i landstinget kan visa sig olycklig. Enligt nuvarande
system besluter landstinget om förslagets godkännande eller förlrn,.stande i tredje behandlingen. Då denna behandling måhända i frarntidep
icke blir den sista behandlingen? anser utskottet att ordet .sista
'
borde utgå.
Lag om inskränkning i rätten att förvärva och besitta fast egendop
i lan~lsJ;:ape:t Åland.
Utskottet föreslår att lagens rubrik förkortas enligt ovanståend~.
l _§. Stadgandet om lagens syfteE1ål har oEiarbetats till närmare
hänsyftning till Folkens förbunds råds beslut angående Åland av de:p
24.6 1921.
2 §. Utöver smärre redaktionella ändringar· har utskottet till
denna paragraf överfört 7 § 2 mom. såsom ett nytt 2 mom. 9 då utskottet ansett att sistnämnda stadgande närmast sammanhör med stadgandena i denna paragraf.
3 §. Enligt hyreslagen (FFS 82/61) skall uppatelse på lega av
j ordområde i sa111band 111ec1 byggnad eller del därav anses sorn hyres-avtal om jorden är avsedd att användas för annat ändamål än lantbruk
eller i större omfattning bedriven trädgårdsodling. Enligt landskap~-
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styrelsens förslag skulle sådano. legoavtal vara uteslutna från lagens tillämpning under förutsättning att hyrestiden är högst två år.
Utskottet har likväl ansett 9 att detta undantag kan medföra rnöjlighe ter till kringgående av lagen och att undantaget endast kunde vara
behövligt med tanke på hyresavtal 9 sorn avser bostadshus med tomt.
Då sådana avtal också kan ingås så 1 att de endast gäller bostadslägenheten i huset men icke den tillhörande tomten 9 anser utskottet
att undantaget från lagens tillä:wpning helt kan utgå.
I 3 (4) punkten har ett förtydligande införts.
~ Då det i vissa fall kan vara av betydelse när ansökan inkommit och då ansökningar ofta får inlä:wnas också till lägre myndigheter för vidarebefordran till rätt instans 9 har utskottet ansett qtt
ett : ·uttryckligt stadgan de om ingi vande av ansökan till landskap1:1styrelsen borde införas. Ändringen innefattar också påbud om att till-·
stånd för legoavtal skall sökas inon tre månader som regel. I 3 mom.
har hänvisningen till 2 § 1 mo:w. såsom onödig uteslutits. Utskottet
har dessutom ansett 1 att också i de fall 9 då åländsk sammanslutn:i,ng
icke utan särskilda skäl får förvägras tillstånd 9 utlåtande från
vederbörande kornnun bör införskaffas. Detta innebär enligt utskqtt,ets
mening att utlåtande bör inbegäras av kommunens fullmäktige. Kommun
bör dock vara obetaget att i reglemente delegera rätten att avge
utlåtande i samtliga dessa ärenden eller i vissa av dem exerr1pelvis
de i 2 § 2 moo. avsedda på kommunens styrelse. Det torde måhända
vara ändaL1ålsenligt att ko1m.J:lunens fullIJäktige delegerar rätten att
'
avge utlåtande på kommunens styrelse? då ansökan gäller förvärv av
bostadstomt inom stads- eller byggnadsplaneornråde .
.?= tJ4 § 4 och 5 mom.l. Utskottet har funnit att stadgandet i
1 mom. kan förkort2B i flera avseenden. Den sista meningen har fått
sanrJa lydelse som i motsvarande rikslag? vilket synes utskottet praJctiskt. Då bevislig delgivning kan påkalla olika metoder torde angivande av en av de111 inte vo.I'a påkallat även om delgivning per post q.ed
mottagningsbevis i de flesta fall sannolikt kommer till användning.
Stadgru1det i 2 iJom. har omredigerats utan att saklig ändring avsetts,
Skulle en ansökan ou tillstånd vara anhängig i landskapsstyrelsen
vid utgången av tiden on sex nånac1er? bör givet.vis ansökan slutb$~
handlas innan lands;:~apsstyrelsen skrider till åtgärder för egendomens försäljning.
LJ . .Ändringarna är av redaktionell natur.
l=§ (5 §). Stadgan det har flytt2ts av redaktionella skäl. Enligt;,
lm1c1skapsstyrelsens förslag skulle besittning av fast egendoE1 i st:i;"id_
TJed lagens stadgan den förhindras dels geno11 att till träde icke skulle-
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få ske 9 förrän tillstånd till legoförhållandet utverkals 9 dels genou
ogiltigförklarande av legoavtalet till den del det skulle stå i
strid r:ied lagen 9 varigenoo innehavaren kunde vräkas. Utskottet fin-:
ner dessa bestämi;Jelser otillfredsställande. Dels måste legoavtalet
betraktas som det ur självstyrelsens synpunkt mindre farliga än :(öJJsäljning av fast .. ege11d01~1. På grund därav borde regleringen av le~o;
förhållandet inte vara strängare än vid köp. Likväl kan köpare tillträda det köpta området onedelbart medan legotagare inte skulle få
tillträda området förrän tillstånd utverkats. Dels är förhållandet
vid legoavtal väsentligen ett annat parterna eIJellan än vid köp.
Vid legoavtal har 2egogivare och legotagare vardera ett intresse innefattande norwalt ömsesidiga prestationer under en följd av år. U~
skottet an ser därför att det bör vara tnö jligt för också legogi vaJ;>en
att utverka tillstånd för att han på det sättet skall kunna försäkra
sig om de fördelar han avsett med avtalet. ·
På grund av dessa synpunkter har utskottet ansett 9 att också
vid legoförhållanden bör tillstånd sökas inom tre månade::r från avtalets undertecknande 9 vilket följer av den ändring utskottet infört
i 4 § 1 nom. Har tillstnd icke sökts 9 skulle landskapsstyrelsen fö:selägga såväl legogivare som legotagare en tid av sex månadery inom
vilken antingen avtalet skulle upphävas eller tillstånd sökas. Sl):e:.Q,'.
detta icke, skulle landskapsstyrelsen förordna orn legoavtalets Of$iltighet och 0111 vräkning, varvid tiden för avtalets upphörande borde·
angivas. På smi1rna sätt skulle en sex månaders frist gälla i det fall
I
att landska psstyrel sen avslagit tillståndsansökan.
E3 §. (7 § 1 11101u.). För att landskapsstyrelsen skall ha möjliga$t
fria händer för fastställande av villkor i tillståndsbeslut har
utskottet tillfogat orden 11 och all1~1än fördel 11 efter hänvisningen
till lagens syfterilål. Tillägget har motsvarighet i rikets lag och
torde ha betydelse vid beviljande av tillstånd till personer eller
s ruurJanslut11ingar y son inte har såkallad anknytning till landskapet
och dess befolkning lTien som avser att idka en verks8Llhet 9 som gagne;.r
landskapets näringsliv.
12 j JJ_l §). Ett nytt 2 1~10D. har införts i överensstäurnelse iiJ<;d
riotsvarande stadgande i rikets lag. Utskottet anser tillägget behö\~
ligt för lagens fullständighet. I 3 oou. har likaså ett tillägg
införts på sruuma grund.
13 § (12 .§l. Häradsskrivaretjänstens benä1.ming har rättats och and-~
ra redaktionella ändringar vidtagits.
]A § (13 §). Då utöver lagfart och inteckning för legoavtals be-r
stånd också inregistreringen av to1ntlegoavtal E1öjliggör kontroll av
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-6a tt legotagaren utverkat tillstånd, har utskottet tillagt
häror;1.

bestäG~:1else

15 ..§. (1,4. =1}. Då stadgandets syftemål uppenbarligen är dels
tillståndshavare skall vara skyldig att förete handlingar för att
styrka 9 att i tillståndsbeslutet angivet villkor iakttagits 9 dels
.i

att granskning skall medgivas 9 har utskottet .. omarbetat stadgandet .
17 § ( 16 §). I 2 morn. har införts tillägg på samma sätt son i

44 § 3 mom, självstyrelselagen.
Lag angående ändring av-=-1.~en os kommu~ala arbetskollektivavt9l.
Utskottet har oE1f attat förslaget oförändrat.
Hed hänvisning ti 11 det anförda får utskottet vördsar.o.t föreslå

9

att Landstinget ville genon Finlands
Regering till Riksdagen överlämna följ2Il de
lagmotion:
Till Finlands Regering
från Ålands landsting.
I 2-§.. själv styrelselagen för .Åland av den 28 december 1951 (~)
(670/51) stadgas 9 att ifall fastighet belägen inom landskapet Åla11d
genom annat fång än arv eller expropriation övergår till person 9 som
ej åtnjuter åländsk hernbygdsrätt 9 eller till bolag, andelslag, fqr-.··
ening 9 annan sm11Eanslutning eller stiftelse 9 som ej under rJinst fem
års tid haft laglig hemort inom landskapet eller ej har en styrelse 9
vars alla medlemuar åtnjuter åläna.sk hembygdsrätt 9 äger landskap(lt 9
den kouErnn 9 inom vilken fastigheten är belägen
smu har hembygds rätt på Åland
Ålands landskapsstyrelse ki:rn 9

9

9

eller enskild person

9

befogenhet att inlösa fastigheten.
OI.!1 skäl därtill föreligger 1 j_ enskilda

fall efter prövning tillåta förvärv av fastighet på Åland 9 varvid
inlösningsrätt icke äger rmn. Närmare bestämmelser om lösnil1gsrättEp-~s
utövande och om företrädesrätt till inlösen ingår i lagen den 28 dec eDber 1951 on utövande av lösningsrätt vid överlåtelse av fastighet
i landskapet Åland. (671/51).
Nämnda lagstiftning har föregåtts av 5 § lagen den 11 augusti

1922 innehållande särskilda stadganden rörande landskapet Ålands be-föllrning (189/22) 9 den s.k. garantilagen och den därpå grundade_ ly.,g~n
av den 1. 3..pril 1938 om utövande av lösningsrätt vid försäljning o..v
fastighet j_ landskapet .Å.land (140/38).
Syftei~1ålet med denna lagstiftn_ing har varit att statsrättsligt
förverkliga de av Nationernas förbunds råd vid .Ålandsfrågans avgörancr
i Geneve den 24 och 27 juni 1921 givna och av Finland godkända na~
tionali tetsg. rantierna i fråga om bibehållande av jordbesittningen
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befolkningens egna händer. Mep reQ.an då garantilagen ~tif
tades var Dan IJedveten OD vissa brister ;i densarJna. Sålunda fraIJb,öll
Riksdagen i sitt svar på regeringens proposition bl. a. 11 Betänkligt
är även stadgandet 011 lösni:ngsrätt till åländsk fastighet såväl ur
den synpunkten att detsarirna måhända medför skada för innevånarna
själva på Åland? soB ock ur den synpunkten att det är ovisst 9 huruvida stadgandet motsvarar sitt änd2nå1n.
Under de senaste åren har det även klart framgått att de nämnda
skyddsstadgandena i flera avseenden är synnerligen bristfälliga. Lösningslagens bestämmelser kan på olika sätt kringgås 1 bland annat genom att jordornråden tages i besittning på grund av forrJella arrer.idea vtal 9 som i realiteten 1i!edför överlåtelse av äganderätten. Sålunda
har en svensk fastighetsförmedlare kringgått såväl inlösningslagen
som rikets lagstiftning orn begränsning av utlänningars rätt att
äga och besitta fastighet genom att upprätta femåriga arrendekontrakt,
till säkerhet för vars förlängning i warkägarens
stomlägenhet inteck,
nade skuldsedlar överlämnats till arrendetagaren. En brist i inlös-.'
ningslagen innebär det även att lösningsrätt inträder först efter
det lagfart beviljats. ])å har den nya ägaren redan hunnit etablera
sig på ori1rådet och i många fall vidtagit åtgärder 1 som inverkar
negativt på andras eventuella intresse för att inlösa fastigheten.
En stigande efterfrågan på mark för fri tidsändar:1ål korJDer i f:r;-arJ,.tiden att ytterligare öka trycket på det åländska skärgårdsområdet.
Landskapets 9 koEn:mnernas och de enskilda ålänningarnas möjligheter
att inlösa försålda holmar och strandområden på grund av bristande
resurser och stigande priser begränsar dessutom möjligheterna att
utnyttja inlösningsrf,tten. ])ärtill kornraer att nämnda skyddsbestämrnels er j_ praktiken visat sig ge ett ofullständigt skydd då nian genom
olika tillvägagångssätt kunnat sätta inlösningsförfarandet ur spel.
En speciell svaghet vidlåder inlösningssysteoet. med hänsyn därti~l
att stadgandena OD inlösningsriitt gäller enbart vid förvärv av fasti;.:;shet och icke då åtkomsten grundar sig på lega.
Erfarenheterna av inlösningssysteuet visar således att nuvarar\de
lagstiftning, trots de betydelsefulla ändringar som infördes genom
1951 års lag 9 är behäftad med stora brister. För att den åländska
jorden i fortsättnj_ngen skall kum1a bibehållas i den åländska befollcningens händer vågar Alands landsting räkna rned statsraakternas Hedverkan till att skapa sådana garantier soo avsågs i Nationernas
förbunds råds beslut av den 24 juni 1921. I sådant syfte borde det
nuvar2nde inlösningssystemet ersättas med ett förfarande 9 som innebär att landskapsstyrelsens tillstånd skulle erfordras i varje enskil-t
på Åland i
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fall 9 då en person soE1 är i avsaknad av åländsk hernbygdsrätt förvärvar eller på gru.nd av legoavtal besitter fast egendom i landskap~t.
En sådan lagstiftingsreform skulle erfordra dels en ändring av

4 och 5 §§ självstyrelselagen och dels en ny lag OIJ (utesl.) in§lsr~lf
ning i rätten att förvärva och besitta fast egendom i landskapet
Åland 9 vilken lag skulle ersätta den nuvarande inlösningslagen. Sam~
tidigt föreslås två andra ändringar av självstyrelselagen 9 vilka
landstinget likaså anser brådskande, nämligen ändring av rösträttsåldern vid landstingsval samt införandet av ett tjänstekollektivavtalssysterJ för landskapets tjänstemän och de komruunala tjänstemännep
i landskapet. Sistnärunda förslag föranleder dessutom en ändring av
lagen OD kon1E1unala arbetskollektivavtal.
Landstingets bifall till ändring av självstyrelselagen kan för
närvarande fattas med enkel majoritet medan ändringen i riksdagen
kräver kvalificerad raajori tet. Också i detta avseende anser landstinget e~ändring påkallad.
De tal jmo ti verin g.
I. Lagen angående ~ndring av självstyrelselagen för Åland.
a) Inskränkningar i rätten att förvärva och besitta fast egendo~
i landskapet 1land.
4-:-5 §§. Då förslaget till lag on vissa inskränkningar i rätten
att förvärva och besitta fast egendo:w i landskapet Åland även skull!?r.
gälla innehav av fast egendom på grund av lego- eller annat avtal, ·
måste 4 § i självstyrelselagen ändras på motsvarande sätt.
I rätten att arrendera jord på Åland torde redan 1946 års regeringsproposi tion med förslag till ny självstyrelselag ha avsett eµ
inskränkning. Enligt förslagets LI, § skulle nämligen åländsk hewby~df'.3rätt utgöra förutsättning för att utan inskränkning 11 förvärva och b~
s i tta fastighet belägen i landskapet Åland. 11 Ordet 11 besi ttoY uteläI;mades emellertid i 1948 års proposition, på vilken den nuvarande
självstyrelselagen grundar sig.
Såsom av den allmänna motiveringen redan fraogått skulle landskapsstyrelsens tillstånd erfordras i varje enskilt fal 1 då person, sor;1
sall::nar ål8ndsk herJbygdsrätt, rned äganderätt förvärvar eller på grunö.
&v lego- eller annat avtal besitter fast egendoru i landskapet JUaµd,
För utlänningars fastigi.1.etsförvärv skulle förutom statsrådets tillstånd i stöd av lagen om utlänningars samt vissa sammanslutningars
rätt att äga och besitta fast egendora och aktier (219/39) sålunda
erfordras jämväl landskapsstyrelsens tillstånd.
En förutsätta:1ing för att bolag 7 andelslag, föreningar och andra
sanmanslutningar saJt stiftelser 1rnnnat förvärva fast egendom i landf

~
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skap et utan att lösningsrätt skulle äga ruu utgör enligt 5 § självstyrelselagen 7 dels att dessa verkat i landskapet under 5 år och
dels att styrelsens scuJtliga medlemmar åtn.juter åländsk herubygds~tt.
Detta stadganc1e har kunnat kringgås dels därigenom att äganderätten
och därmed den faktiska förfoganderätten över bolaget legat i andra
händer än dem som formellt fungerat som bolagets styrelse. Dessutom
har ägandeförhållandena likavä 1 som styrelsens sarumansättnin g kur:)nat
obehindrat förändras 7 efter det tiden för ställande av inlösningsanspråk gått till ända.
För att möjligheterna att kringgå skyddsbestämrnelserna rörande
fastighetsförvärv ska11 kunna elimineras så långt det är möjligt 7
torde den bästa utvägen vara att underställa samtliga bolags och anf1ra sanmanslutningars 7 anstalters, stiftelsers eller samfunds fastig,..,.
hetsförvärv på Åland landskaps styrelsens tillståndsprövning. Detta
skulle visserligen drabba även de juridiska personer son har sin hepo rt i landskapet och vilka ägs och förvaltas av enbart personer ned
åländsk heubygdsrätt 7 Ben härvid bör be8k tas att dylika juridiska
-i_:x;rsoner redsn enligt gällande lag under de fem första verksainhet-såren varit tvungna att anhålla om tillstånd för att av dem förvärvad
fastighet icke skulle vara under kastad inlösningsförfarand e. Av s GL1:
funden skulle dock staten, landskapet och å~ändsk komDun icke berpr~s
av det före slagna tillstån«ll.sförfaran det. Dessa ändringar skulle inr
föras i 5 §.
u

b) _Rösträttsålc1ern.
J §. Riksdagen har redan såvitt gäller riksdagsval och korimmnalval beslutat orn en sänkning av rösträttsåldern frun 20 till 18 år.
Då rösträttsåldern för del tagande i landstingsval av principiella
skäl borde vara densamma som gå ller vid riksdagsval och kommunal val
i riket 9 föreslås att 7 § i självstyrelselagen ändras så 1 att dtb'.:'i
stadgad rösträttsålder fastställes till lS år.

I

c) Tjänstekollektivavtal.
11. § 2--~~gn. 2 p 09 36 § 2 och 3 mom. För att utveckla skötseln av

de angeläge:nheter som rör villkoren för tjänstemännens anställnings-r
förhållande och för att upprätthålla arbetsfred inom den offentliga
förv8J. ti1ingen 9 har i riket från den 1 c1 ece:wb er 1970 införts ett bestående förhandlings~ 9 avtals- och rnedl ingssystern 9 som bygger på av~
talsf'riheten s princip. I detta syfte ti llkoE1 lagstiftningen om tjänste·
kollektivavtal 9 vilken är (Ute.al.) jämförbar med gällande lagstiftning
orn arbetskollektivavtal för arbetstagare. Tji:instekollek ti vavtals lag-:
stiftningen omfattar icke enbart personer i tjänste- eller c1är;:.1ed
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järJförbart avtals förhållande till staten utan även kornounala tjänstei:m:ie havare .
En central del av tjänstekollektivavtalslagstiftningen utgörei;t
av lagen om statens tjänstekollektivavtal (664/70) och lagen om koo;
nm1ala tjänstekollektivavtal (669/70). Till dessa lagar ansluter si~
lagen oo ändring av 65 och 66 §§regeringsformen (662/70), lagen om,
ändring av riksdagsordningen (663/70), lagen angående ändring av 4 §
lagen om riks dagsrnannaarvode ( 665 /70), lagen om ändring av l 9a § ar,...
bet stid slagen ( 666/70) 9 lagen angående ändring av lagen orn arbetsdomstolen ( 667 /70) 9 lagen CJngåen de ändring av lagen om medling i ar,..
betstvister ( 668/70) 9 lagen Oii1 kommunala arbetskollektivavtal ( 670/70)
lagen om kommunala avt8lsdelegati onen ( 671/70) 9 lagen Ofil koumunal t
tjänste- och arbetskollektivavtals inverkan på s tatsunderstöd ( 672/
70), lagen om ändring av kornmunallagen (673/70) 9 lagen angående äJdring av 1 § lagen om förhandlingsrätt för innehavare av kommunala
tjänster (674/70) s8illt lagen angående ändring av lagen om pension fpr
kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare (675/70).
Även om lagstiftningen rörande kollektivavtal, till vilket oDråde
näl:mda lagar kan hänföras, enligt 11 § 2mm. 9 p. självstyrelselagel?
är hänförd till rikets lagstiftningskompetens och därrJed gäller ävep
i landskapet, är det do&icl~e möjligt att tillämpa densamma på land~
skapets tjänsteoän, enär därtill erfordras landstingets medverkan.
Enligt 36 § självstyrelselagen anlrnE1E1er det nämligen på landskapet
att inrätta de för landslcapsförval tningen erforderliga tjänEterna och
befattn inga:cn a, vilket ansetts innefatta be fogen het för landskapet
att jämväl bestämma den tjänsterna och befattningarna åtföljande
avlöningen. Till den del kommunalförvaltningen enligt 13 § 1 rnom. fF,,1ler under landskapets lagstiftningsbehörighet 9 ankoIJmer det även
på lands tinget att genon land sk apslagstif tningen fastställa stor lek~n
av de löner och andra förrnåner för kor::mmnala tjänstemän 9 so1~1 enligt'
vad därom är stadgat skall läggas till grund för beviljande av langska ps bi drag.
Även om landskapets tjänsternän och de kor.mmnala tjänste11l~i.nnen ;L
landskapet hj_ttills konmit i åtnjut8Jlde av S8171IJa löneförwå:ner som enligt gällande tjänstekollektivavtal tillkommit mot svarande tjän st~:mi:in
i riket 7 1n2.ste det anses riktigt att de åländska tj2,nstemäirnen f2;r
rätt till s8li1E1a förhandlings- och rnedlingssyste:ra son enligt närnnqa
.
rikslagstiftn ing tillför säkrats tjän sternännen i riket. På den grµnd
föreslås ett sådant tillägg till självstyrelselagen 7 att lagstiftnir;:gs
behörigheten i fråga OiiJ tjänS::ekollektivavtal för landskapstjänstepän.
och kornmmala tjänsteii1än i landskapet skulle tillkornma landstinget.
"
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Enligt lagen om ändring av 65 och 66 § § regeringsformen ( 662 /70)
ankommer det på riksdagens lönedelegation att genom vederbörande ruoedleli1 av statsrådet följa med förhandlingarna om sådant avtal och till
den del riksdagens godkännande är av nöden på riksdagens vägnar god,....
känna avtalet. Lönedel egati one n kan vid behov J.nd er ställa sitt beslut i saken riksdagen för fastställelse.
På motsvara11de sätt borde landskapets förhandlingsförfarm1de underlättas genom att landstinget Slculle ges r.uö jlighet att befullmäktiga
en delegation i lands tinget y att på dess vägnar godkänna ingångn~
avtal eller såvitt gäller kommunala tjänstekollektivavtal y godkänna
sådant avtal såsom grund för utbetalande av landskapsbidrag till koumunerna för avlönande av koramunala tjänstemän. De]Egationen skulle
även ges rnö jlighet att underställa sitt beslut landstinget för godkännande.
Lagstif tningsbehörigheten såvitt gäller arbetskollektivavtal E1ellai.1 landskapet och arbets tagarorganis ati onerna sBmt mellan korm:rnn er;na
och arbets tagarorganisa ti. onerna skulle gen om föreliggande lagförsla~
icke unc1 ergå någon ändring. Enär i landskapet för närvarande finn-$
16 kommuner borde dock för koli1L1unala kollektivavtal inrättas ett för
konmrnnerna gemen samt organ 9 som på kommunernas vägnar ges befogenhet
att rJed arbetstagarorganisationerna ingå arbetskollektivavtal Geno~:.i
lagen OIJ komrJunala arbetskollektivavtal har på motsvarande sätt den
kommunala avtalsdelegationen givits fullmakt att på kolillnunernas vägnar ingå avtal och tilläi-;ipas beträffande detta organ vad i lagen OliJ
arbetskollektivavtal ä.r stadgat ou arbetsgivare eller registrerad
arbetstagare.
På grund av att arbetskollekti vavtalslagstiftningen även fraIJdeles
skulle vara förbehållen rikets lagstiftningskorapetens föreslås där.för ett tillägg till l § lagen om kommunala arbetskoll ek ti vavtal 1 en:ligt vilket i landskapslagstif tningen förutsatt komwunal t avtals organ skulle ges sar.aua befogenheter och rättsliga ställning i landslmpet Åland som den k01:munala avtalsdelegatione:n har enligt sagda la~
i övriga delar av l8I1det.
o

~

.,
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d) Bestämmelser orn kvalif ic er ad rn2.jor i tet.
44 § 3 mom. I landstingsordni:ngen för landskapet Åland av den 2
februari 1972 ingår bestärw~1elser om att i landskapsl;aig som berör
självstyrelsens konstitution kan bestäLJDas att ändring, förklaring
och upphävm1de av samt avvikelse f:r:ån lagen skall vid tredje be~
handlingen Oi:1fattas av Binst två tredjedelar av de avgivna rösterna.
Då sådan bestämmelse införes? skull landskapslagen stiftas i saull1a
ordning o

-12Då detta lagrum första gången b eh8.D dlades i landstinget ingick

i land stingsbeslutet jfu1Väl krav på kvalificerad majoritet om. IJinst
två tredjedelar av de avgivna rösterna för laridstingsbeslut ori1 bifall
till antagrn1de? ändring eller upphävande av eller avvikelse från
s jälvstyrelselagen och inlösningslagen. Självstyrelselagens 44 §
1 mora. och 7 § inlösningslagen måste dock enligt majoritetens i hög~
ts. domstolen (utesl.) tolkning förstås så 9 att landstinget givit
sitt bifcll 9 då dess flertal Olilfattat denna mening och att kravet
på större än som regel gällande enkel rnajori tet hade förutsatt ett
uttryckligt stadgande i själv styrelselagen och inlösningslagen. Eue:dan i landstingsbeslutet intaget stadgande om kvalificerad majoritet
således stod i strid med nämnda stadganden i självstyrelselagen och
inlösningslagen ansåg högsta domstolen att landstinget på denna punJ(t
hade överskridit sin lagstiftningsbehörighet. Denna ståndpunkt oElfattades även av Republikens President 1 som beslöt att landstingsbes;lutet
på grund därav skulle förfalla.
En minoritet i högsta donstolen (u-tesl.) var emellertid av den
mruirgen att regleringen av tillvägagångssättet uti ifrågavarande fall
var en sådan angelägenhet, varom bestämmelser enligt 10 § självsty.relselagen kunde utfärdas i land ska pslag. På den grund och då kravet
på en rnajorilet on minst två tredjedelar, son har före bilder i riks,;..
dagsordningen och kOiiliummllagen 9 icke kunde anses oskäligt, ansåg
minoriteten? att landstj_nget på denna punkt icke överskridit sin behörighet.
Då bifall soro_ landstinget givit i stöd av 44 § 1 rnorn. självstyrelselagen och 17 §nu föreslagen lag om (utesl.) inskränkning i rätte;n
att förvärva och besitta fast egendom i landskapet Åland, i allra
högsta grad berör självstyrelsens lrnnsti tution 9 erfordrar en uppföljning av landstingsordningens berörda bestämmelse ou kvalif ic er ad rna~
jori tet ett uttryckligt stadgonde däroru 9 att i landskaps lag kan qn
ifrågavarande bifall bestärnuas att förslag därom skall (utesl.) omfattas av en kvBlificerad majoritet 011 minst två tredjedelar för
att bif2,llet slrnJ.l Bnses vara givet. ;r;&kaså, borde lardstingets be~uj;
om la_g_rnotion ti 11 RiksdB;_gen i sådant &'.V-Mct"rM2e omfattas med sarnE1a
kvalificerade Ii1ajori tet.
~2. _ La~ 01h2TI~r~ng i ri3,t~ten 0-t:t förvärva och besitta fast
egendom_ i 1911dsk<?J2e.t Ålci,n c1. _
1 §. Såsom frmJgår av den allnänna motiveringen är syfternålet 1Jed
nu föreliggande lagförslag lil-csom med tidigare gällande inlösnings....,
lagar _att statsrättsligt förverkliga nationalitetsgarantierna i frågg.
om bibehålla11de av jordbesi ttn:Lngen i befolkningens egna hfö1der. Då

-13inl ösning sf ör farandet nu föreslås bli ersatt med ett tillståndsförfµrande, varvid landskapsstyrelsen såson av LJ_ fraLJgår vid tills tån ...
det skulle lccmna fästa särskilda villkor, är det motiverat att i lagens första paragraf närmare stadga orn lagens syftemål.
2 §~ Stadgandet i 1 uow. har givits srunma lydelse som förslaget
till 5 § 1 Eton. självstyrelselagen, vilket stadgande redru1 närE1are
berörts.
Hed trn1ke på lagens syftemål och då åländska bolag såvitt wöjligt
icke borde hindras i sin normala verksamhet .på grund av de nya skydds-·
::
bestäm11elserna, borde särskilda skäl krävas för att i 1 mo:o. avsett'
tillstånd skall kunna förvägras bolag, andelslag, förening, ansta,lt,
stiftelse eller sanfund som dels under fem år haft laglig heoort in9n
landskapet och dels har en styrelse vars alla medle:r;:unar åtnjuter
åländsk hembygfurätt. (utesl.).
I 2. mom. föreslås att lagens bestämmelser rörande fast egendoLl
även skall tilläx;:1pas på outbruten del av fastighet. Härigenoru förhitid·:,
re,s kringgående av lagen på så sätt att förvärvad outb:r:uten del icke
lämnas till styckning.
::{

)~. I lagen förutsatt tillstånd skulle icke erfordras, då state]'.),

landskapet eller kommun i landskapet Åland förvärvar eller arrenderrr
fast egendoIJ. För övriga offentligträttsliga samfunds fastighetsfpryärv·
skulle däreii10 t tillstånd erfordras.
{Utesj;f.LJrl~f .)
·
Enl"i g~ ga ende lagstiftning om bankverksar.ilhet är bankernas rätt
att förvärva
fastigheter i betydande mån begiänsacl. Utan hinder ay
dessa begränsande stadg011den krn1 dock bankerna temporärt förvärva
egendo:o, som utgör pant eller säkerhet för ogulden fordran. För att
icke bankernas verks81nhet skall försvåras i landskapet genom den nu
föreslagna lagen, skulle denna ej äga tillämpnirg på dylika tenporära
fastighetsförvärv.
Den nya lagen bör givetvis icke få mtroaktiv tilläiupning på de
fastigbetsförvärv eller de innehav av fastigheter som tillko1T1ni t
före lagens ikraftträdande. Likaså skulle lagen i likhet med inlöf:lningslagen ej heller äga tillärJpning på fastigheter som efter lagens
ikrafttrtida:nde genon arv övergår till person som ej åtnjuter åHindslf
hembygdsrä tt eller genom expropriation till sådan person eller till'
smmansl utni.ng, stiftelse eller samfund.
4_ § .. Denna och följande paragraf har utarbetats med 10 § lagen 01µ
utlänningars sar,:1t vissa sarnEtanslutningars rätt att äga och besitta
fast egendom och aktier i dess lydelse av den 11 juli 1972 (544/72)
såsom förebild. Som fataljetid för ansökan i det fall handling upprä ttat·s 1 föreslås tre r,1ånader 9 enär en sådan tid på grund av de lok<fla
förhållandena kan anses tillfyllest.
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Stadgandet B.otsvarar senare delen av ovan under 4 § nämnt
stadgande i rikets lag .
.§_j_. Stadgandet har utarbetats i överensstämmelse med 11 § lagen
orn utlänningars saB.t vissa sarnTJJanslutningars rätt att äga och besitta
fast egendom och aktier 9 1 moIJ.. i dess lydelse av den 11 juli 1972.
~ Landstinget har ansett att den i riket stadgade tiden om
fem år 9 under vilken legoavtal är giltigt och icke föranleder åtgärd
mot legotagare, sora icke ansökt eller erhållit avslag på ansökan om
tillstånd medför att lagen alltför enkelt kan kringgås. Tillstånd
skulle därför fordras för varje legoavtal och påföljderna av att
tillstånd icke sökes eller förvägras vara motsvarande dem, som gä,1ler vid förvärv av fast egendom. I stället för försäljning av egendoEien skulle legoavtalet förklaras ogiltigt och obehörig bes i ttare
vräkas.
U. På samraa sätt som statsrådet äger rätt att föreskriva villkor vid beviljande av tillstånd i stöd av lagen om utlänningars sa:cat
vissa sa. Eiruanslutningars rätt att äga och besitta fast egendoIJ och
aktier, skulle landskap_sstyrelsen ges befogenhet att vid tillstånd
fästa särskilda villkor. Som exewpel på dylikt villkor kan nämnas 9
såvitt sökanden är en juridisk person, att alla styrelsemedlemmar
eller minst en bestämd del av dem eller minst en bestämd del av sammanslutningens delägare eller medlerm:,mr skall åtnjuta åländsk hembygdsrätt vid äventyr att fastigheten eljest på sätt i 1Q_§ stadgas
kan säljas på offentlig auktion.
Dessa villkor skulle dock vara begränsade till förhållanden soo
står i överensstärnnelse iJed lagens i 1 § angivna syftemål och all1;1ä;tl
r
fördel. Sådant villkor sl-rnl:B även kunna gälla användningen av berörda
0Hråde1 under förutsättning att förvärvaren i tillståndsansökan för,..
bundit sig till att använda området uteslutande för visst uppgivet
ändamål. Avsikten härrnec1 är itt exempelvis kunna förhindra att någop
s orn uppgivit att han förvärvat ett 0E1råde i avsikt att utnyttja det
som fritids~ eller naturvårdsområde 9 senare börjar exploatera det
för andra ändamål.
(Ute_slu_!ping).
9 §. Bestäri1r;1elserna orn s. k. bul vanförhållanden har givits S8L1i:.-1a
utformning soD 14 § lagen OD utlänningars samt vissa sar>Jmanslutning ...
ars rätt att ägs och besitta fast egendora och aktier.
~O §. I -2..__§ angiven påföljd skulle dessutom kunna drabba tills-bårnishavare 1 sou på grund av 1o..ga kraft vunnet domstolsutslag konstaterats
ha brutit uot de villkor landskapsstyrelsen i stöd av §_j uppställt,
5

r

-15En dylik fastställelsetalaD skulle anhängiggöras av alli:iän åklagare
endast ifall landskapsstyrelsen däroE.l gjort anmälan. Landskaps styrelsen skulle av särskilda skäl kunna avstå ifrån att göra en dylik
anmälan. (Uteslutn.)
11 §. Stadgandet motsvarar 14 § 4 rnmiL i lagen om utlänningars
samt vissa smi1E1anslutningars rätt att äga och besitta fast ege:ndor..:i
och aktier.
12-13 §§. Dessa stadganden ootsvarar i huvudsak stadgandena i 15
och 18 §§ lagen orn utlänningars samt vissa sarJruanslutningars rätt
att äga och besitta fast egendom och aktier. För att la:rillkapsstyrel'.""
sen skall kunna handha övervakningen av lagen skulle häradsskrivarep
i Ålands härad åläggas att till landskapsstyrelsen översända avskrift av de journalutdrag 1 som berör i lagen avsedda fastighetsöve~
låtelser.
14 §.övervakningen av lagens tillämpning skulle jämväl handhas
av (uteslut~) domare i landskapet. Denna övervakning skulle näroast,
ske i saiuband med skötseln av lagfarts- och inteclrningsärenden. Sålunda skulle av lagfartssökande eller den som söker inteckning för
legoavtals~stånd eller inregistrering av towtlegoavtal erfordras
antingen utredning om att sökanden åtnjuter åländsk hembygdsrätt eller
landskapsstyrelsens i 2 § (utesl.) avsedda tillstånd.
15 §. För att landskapsstyrelsen skall kunna övervaka att i stöd
av 8 § uppställda villkor iakttages 9 skulle tillståndshavare åläggafl
att ruedverka till att övervakningen kan genomföras (utesl.).
16 §. Enligt 40 § 1 ElOB. självstyrelselagen kan besvär över la:nd;.,:_
skapsstyrelsens beslut och övriga ärnbetsåtgärder anföras såsoD är s;tac1-,
gat om anförande av besvär i notsvaranc1e fall över länsstyrelsens
beslut. Detta stadgande har e:tnellertid (utesl.) tolkats så, att äpd~
målsenligheten av ett lanc1skapsstyrelsebeslut icke kan upptas till
prövning i HöE,sta förvaltningsdomstolen. På den grund bör besvärsriitt ej heller föreligga, när landskapsstyrelsens beslut avser för-·
v erkligandet av nationali tetsskyddsbestärnmelserna i själ vstyrelselagen.
För att osi:ikerhet icke skall uppstå vid tillämpning av nu föreliggai1,
de lag, föreslås ett uttryckligt stadgande, enligt vilket besvär icke
skulle få anföras över ändamålsenligheten av landskapsstyrels ens i
stöd av lagen meddelat beslut. Har landskapsstyrelsen vid fattande
e,v beslut dock brutit mot lagens stadgnnden skulle sålunda Högsta
förval tningsc10E1stolen ges befogenhet att rätta beslutet.
JlJ.. Paragrafens 1 Emu. L1otsvaras av 7 § lagen om utövande av
lösningsrätt vid överlåtelse av fastighet i landskapet Åland. Beträ+fande 2 DOE1. hänvisas till uotiveringen för motsvarande ändring av'
~-

-16självstyrelselagen.
18 §. På överlåtelse av fast egendom som skett innan lagens ikraftträdande bör inlösningsförfarandet enligt tidigare gällande lag 9
d.v.s. inlösningslagen fortfarande iakttas.
Enligt 3 § 2. punkten skulle legoavtal 9 som ingåtts före lagens
ikraftträdande 9 falla utanför lagens tillämpningsområde. I fall ett
dylikt avtal förlänges efter det lagen trätt i kraft, skulle doc~
den nya lagens stadganden komma att gälla jämväl sagda avtal.
'.). Lag: migående ändril'!&_ ay lagen or;1 ___k,ollli11unala arbetskollekti vavta.l !
Beträffande förslaget till ändring av denna lag hänvisas till
rJJoti veringen för motsvarande ändring av själ vstyrelselagen.
Med hänvisning till vad ovan anförts och med stöd av 15 § självstyrelselagen för Åland får Ålands lB~dsting vördsamt föreslå att
Regeringen rc1åtte förelägga Riksdagen till antagande nedanstående
lagförslag~
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ang<3.e:nc1e i:.~n.d:.cing av sj hl vst:r:ce1se1c:igen fö:c ?iland.

I enlighet med Riksdagens beslut

tillkommet på sätt 67 § riksdagsordningen föreskrive::r? ändras med Ålands landstings bifall i} §
1 mom., 5 §? 7 § 1 mo~. och 11 § 2 mom. 9 p. självstyrelselagen för·
Åland av den 28 december 1951 (670/51) samt fogas till 36 §nya
2 och 3 mom. ävensom till 44 § ett nytt 3 mom. såsom följer:
•

4

<'

''"

9

.

Finsk medborgare, som åtnjuter åländsk hembygdsrätt, äge:.c rätt
att utan sådan inskränkning 7 som i 5 § sägs, förvärva eller besitta
fastighet? belågen inom lanll.skapet. Åländsk hembygdsrätt utgör
förutsättning för kommunal rösträtt och rösträtt vid val till 12nd$tinget.
5

§.

Person, som ej åtnjuter ålc.~ndslc hem1}ygdsrä tt, samt bolag 7 andelslag, förening, annan sammanslutning, anstalt, stiftelse eller samfund. må icke utan landskapsstyrelsens för varje särskilt fsll &iv~
tillstånd med äganderätt fö:rvä::.. va eller på grund av lego- eller
annat avtal besitta fast egendom i landskapet Åland.
Utan hinder av stadgandet i 1 mom. mä fast egendom genom arv
eller exuropriation föTvärvas av där nämnd person eller sammanslu_i::
0

:ging.
Staten, landskapet och åländsk kommun må förvärva och besitta
fast egendom utan hinder av stadgandet i 1 mom.
J'.T2.:rmare stadganden angående i denna paragraf avsedda inskränkninga~ meddelas i särskild lag.
7 '\-\

.

Landstingets medlemmar väljes genom omedelbara, proportionella
och hemliga val. Rösträtten vid dessa val skall vai~a allmän och
lika fö:r wän och kvinnor? vilka före valåret fyllt 18 år.

Till rikets lagstiftningsbehfö:ighet härrf öres jämväl stiftande
ev allmän lag eller utf~rdande av föro:r~ning, då ä~endet rör:
9) alkohollagstiftningen; socialfö:._ säkring; moderslrnpsunderstöd
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samt familje- och barnbidrag; invalidvård och invalidpenning; arbetarskydd? kollektivavtal med i 36 § 2 och 3 mom. nämnda undantag
samt medling i kollektiva arbetstvister ävensom annan arbetslagstiftning med i 13 § 1 r.com. 6 punkten omförmälda undantag; skifteslagstiftningen; fastighetsregister; tomtmätning i stad;
36

§.

Angående villkoren i landskapstjä.nstemännens anställningsförhållande må bestämmas genom tjänstekollektivavtal på sätt därom stadga~
i landskapslag. I landskapslag må bestämmas att en delegation i 14ndstinget befullmäktigas att genom landskapsstyrelsen följa med förhanqlingarna om sådant avtal och till den del landstingets godkännande
år av nöden på landstingets vägnar godkänna avtalet. ~~legatione~
må underställa sitt beslut i saken landstinget för fastställelse.
Angående villkore-;.1 i kommunala tjänstemännens anställningsförhållande i landskapet m& bestämmas genom kommunala tjänstekollektivavtal på sätt därom stadg&s i landskapslag. Beror beloppet av
landskapsbidrag enligt 12ndskapslag av villkoren i sådan pe~sons
anställningsföI·hållande 9 som 8.::c i tjänst hos den som beviljas bidTa""'.
get 9 må åt i _g mom. avsedd delegation genom landslrnpslag uppdraga$
att genom landskapsstyrelsen följa med förhandlingarna om dessa
villkor och på lanclstingets vägnar till nödiga delar godkä1ma dem
såsom grund för bidraget. )!_~legation~p må underställa sitt beslut i
saken landstinget för fastställelse.

44 §.
I landskapslag kan bestämmas att landstingets i 1 mom. avsedda

bifall 7 så ock landstinge~s beslut om förslag till ändring 9 förklaring ellor upphävcmde av eller_ avvikelse från stadgandena i denric~
lag skall vid ärendets (utesl.) behandling i landstinget omfattas
av minst två treCl_jedelar av de avgivna rösterna. Landskapslag; där
sådan bestämmelse införes, skall stiftas i sagda ordning.
Denna lag

träde~

i

kraft den
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om (utesl.) inskränkning i rätten att förvärva och besitt& fast
egendom i landskanet Åland.
I enlighet med Riksd2gens beslut, tillkommet på sätt 67 § riksdagsordningen föreskriver, stadgas wed Ålands landstings bifall som
följer:
1 §.

Fö:L att förve:r·klig,a

dG!l,~dsk~befolknil]._gens

rätt till ,1orc1be-,

_sittn:i_dlgen på lland gäller angående (~tesl.) .f.Q.:fvärv och besittning
av fast egendo!I! i landskapet i denna lag stadgade inskränkningaro

2
Person, som ej åtnjuter

§.

ål~ndsk

hembygdsrätt, samt bolag, andels-

lag, förening, annan sammanslutning, anstalt, stiftelse eller samfund får icke utan lanc1skapsstyrelsens för varje särskilt fall
gi vn2 tillstånd med äganderätt

fö:cv~i:cva

eller på grund av

lega~

eller annat Rvtal besitta fast egendom i ]_andskapet Aland.
Utan sarskild2 skäl får- tillstånd likväl icke förvägr8.s bol2.g,
2ndelslag, fö:cening, annan sammanslutning, anstalt, stiftelse eller·
samfund, som under fem års tid haft laglig hemort inom landskapet
och h2r en styi-else, va:cs alla medlerr:!Jl!ar åtnjuter åländsk heIP.bygcis-

:ctitt.
Vad i

denna lag är 2tc::idg2t orn fast egendom skall i tilläIP.pliga

c1ela:i:- gälla ä.vBn outb:cuten. del av fastighet.

3 ~
Utan hinc1ei:· av stadgandena i denna lag får
1) staten 9 landskD.pet och ål2,ndsk kommun förvärva eller besitta
fast egendom i landskapet Ålc.nd;
0

(~~~)
1
'J)
L
IJ::'ll1k
c. -- T1~
_!Jo. sätt därom tir särskilt stadgat temporärt förvärva

fast egendom 9 sop_: ut;'.Sör pcmt eller stiirnrhet föT ogulden ford:can; saIP.t

3) envar äga och besitta den egendom han f ö:r:e ikraftträdandet 2.v
denna lag lagligen .:;_

si~

ägo eller besittning bekommit,

18 § ic},:e annat föl;ie3:, eller rl.s.refte:c e:rhållj_t i

~åvitt

av

arv eller genom

exproprietion.

f!- § .. (!j. § 1-3 mo:Jl.)
Tillsifud, scm c:tvses i

2 ~ L sk9-ll sökns hos lan~cskapssty:r:-elsen.

li_8.:.'f överlåtelsehandling eller annat 2vtal redan u:pprättats 9 skall

tillst2.nd sökas inom tre månader f:i.:ån det handlingen undertecknades.
Handlingen eller avskrift CiäJ.:av okall bifogas ansök2n.

34 G
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Landskapsstyrelsen ko.n utan

hinde::,...~

ov vad i

1 mom. o.ngciende tid

för ansöka:i.1 om tillstånd är st2dG;at behandla tillståndsansökan 9
som gjorts efte:c tidens ut[~ång 9 om pc'\, grund av ansökan sä:rski1Cl2,
skäl därtill anses föreligga.
Innan landskapsstyrelsen till slutlig prövning uppta:r ansökan
om tillstånd (utesl.) skall (utesl.) utlåtande införskaffas av den
kommun i vilken fastigheten är belägen.

5 §~ ( 4 § ,t och 5 mom. )
Har tillstånd fö.L' f Ö::L.'vä:.cv av fast egendom icke sökts, skall
landskapssty:relsen (utesl.) meddela den, som underlåti1 att inlämna
ansökan, at.t egendomen ino1'!! sex månader från den dag meddelandet
( ute~1_~J bevisligen kommit honom tillhanda skall överlåtas till nå~
gon 9 som ha:;~ rätt att fö:.cvärva c1ens2mwa vid äventyr att den eljest
för säljes på offentlig aukt:_cn, Samtidigt skall tillkännagivas,
2 tt tillståndsnnsökningen inon~ sagda tid (]2.,,:!;~.!_) kan sändas till
landskapsstyrelsen, varvid de i !~. § ~....2.lE.'.'-.. avsedda särskilda ske.len
( ut_~.111 ~) 3.ven bö::L' framläggas i ansökningen. Är vederbörandes post~
~ icke känd 9 sändes meddelandet till ifr·ågayarande fastighet 9
Har de förhållanden?__J?å grund av vilka vederbörandes rätt att
förvärva fast egend()m _ä!.:.,.. ;bpf?l_p::-~g..J~lte UP~J2t, skall )-andslrnps.,.
styrels~n eft.§..!'~tgången a_L<i_e].l;__i 1 rnorn. avsedda tiden orn se:;·,,-: rnån~'t
d er fö~ordna om egendomens försälj~ing pä offentlig auktion %ö~
9

6

§.

lia:c_ landskapsstJT}:'elsen ovs1agi t ansökan on: tillstånd :i:ö:ccmcle
f ö:cvä:L'\/ av fast c~gendom och l1a:::. Ggendomen icke ii'lore sex månac,m:
dä~efter

överlåtits till någon som har rätt att äga sagda egendom,

skall lana_skapsstyrelsen, om icke de förhållm".',den som insk:rä.nke:rvederbörandes :c·ätt att äga f2,st egendom upphört 9 förordn2 om
offentlig auktion mec1 iakttagande i tillärrpliga delm:

2v

vad i

5. § 2 IfJ.9TD.- är stadgat. Till landskcQsstyrelsens beslut om att
ansökan avslagits, vilket skall tillställas sökanden 9 skall fog2s tillkännagivande orn

v2l\ ;1~--rome~t

etadgat,
Den som överlåtit fast egendom är icke
fånget på den g:cund att

det~;a

till

efter:rätte~:~e

be~ättigad

är

att klandra

st.:'ider mot str1c1gc:mdena i denna lag.

L§~~ C5 §)

Upplåtes fast egendom e!}li.ct lego-

elle~:·

annat avtal till i
2 § avsedd yer.son 9 sarJrnan.slutning, ans tal t9 stiftelse eller sam-
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func1 och har tillstånd icke sökts såsom i 4 § stadgas, sk8ll
landskapsstyrelsen meddela legotagaren och legogivaren, att avtalet inom sex månader f:cån _de:n dag mecldeland et bevisligen kommit
honom tillhanda, bör upphävas vid äventyr att avtalet förldar2s
ogil ti&t och obehörig oesi ttare V..L'äkes från egendomen.
skall

tillk&nnagivas~

Samtid~

att tillståndsc;nsökningen inow sagda tid

kan sä.,nP.as till landskapsstT.celsen, varvid de i 4 § 2 mom. avsedda
särskilda s.k'.ilen ;:i.ven bör

f~carpläggas ~

ansökningen. "Ar vederbö-

randes postadress icke känd, sändes meddelandet till ifrågava:can...:.
de fastighet.
Ha:c de förhållanden, på g:rund av vilka vederbörandes rätt
2tt besitta fast egendom är inskr;cinkt, icke upphört, skall lanciskapsstyrelsen eftei utgången av den i 1 mom. nänmda tiden orc sex
månader

föro~dna,

att avtalet dr ogiltigt och vidtaga ätgärd för

ott obehörig be si ttare v.cäkes.
Har landskapsstyrelsen avslagit ansökan om tillstånd att besitta
fast eeendom och har det

avtal~

på vilket besittningen grundar sig,

icke inom sex månader därefter upphävts? skall landskapsstyrelsen
förfara som i 2 mom. stadgss.

(7 §)

8 ~o

Då i 2 § nämnt tillstånd meddelas, kan det beviljas p8, de villkor
landskapssty~elsen

med avseende fäst vid lagens i 1 § nämnda syftevill~

mål och allmän fördel prövar nöQigt föreskriva. Härvid kan som

kor jämväl före skri vas, att fastigheten icke utan landskapssty-rel:?ens
medgivande fåi· användas fö:,:' 2nn2t än i tillståndsansökan angivet
ändamål.
(8 §)

Ha:c genom laga

~;::raft

-vunnet domstolsutslag fastställts att

någon som har fång pil fast egendom ä:c mellanhand för annan 7 vci:rs
~

:c ätt att 2ge. egendomen är u11der-knstad i denna lag stadgade inskränkningar·, i det han huvudsaklige:;_1 för dennes räkning uppt:i:·dder såsom ägare ( bulv2n), skall la nclskapssty:.relsen, därest egen-

~

domen icke inom sex månade:r överlåtes till någon som är berätti-gad att äga densamma, för-ordna att den skall försäljas på offentlig auktion. Sådant förordnande gäller oaktat fastigheten

ha~

över-

låtits till annan efter saGda tid.
HaL pö. i 1 mom. nämnt sätt fastställts 9 att någon på grund av
lego- eller an11E t avtal såsom bul v2n för annans räkning besitter
f·a st egendom, skall landskap sstyrelsen omedel ba:ct vid taga åt gäI··-

a er

för v.cäkning av innehsva:cen.
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Talan angående fastställande av i 1 och 2 mom. nämnda förhållanden skall av allmän åklagare väck8s vid domstol på den ort, C~~
egendomen ä.r belägen. Domstol åligge::c· att utan dröjsmål tillställa landskapsstyrelsen avskrift av sitt utslag.
10 §. (9 §)
Vad i 2 § 1 mom. är stadgat skall jämväl äga tillämpning i
det fall att genom laga kraft vunnet domstolsutslag fastställts
att den, som erhållit i 2 § (utes;L) nämnt tillstånd att förv<lrva
fast egendom, brutit mot i tillståndsbeslutet med stöd av 8 § upp~
ställt vil,lko:r.
Vau i .2 § 2 rcom. är stadgat skall järnval äga tillämpning i det
fall att på ovan i 1 mom. nämnt sätt fastställts ntt den, som bevil·-·
jats tillstånd att på grund av lego- eller annat avtal besitta fa$t
egendom, b:cuti t mot i tillståndsbeslutet uppställt villkor.
Talan 2ngående fastställande ·av i 1 och 2 mom. nämnda fö:chållanden skall av allmän åklagare på anmälan av landskapssty-.celsen
väckas vid domstol pä den ort där egendomen är belägen. Domstol
åligge:L- att utan dröjsmål tillställa landskapssty-.celsen avskrift
av sitt utslag.
På särskilda skäl kan lanc1-skapssty:celsen avstå från i 3 mom.
nämnd anmt~lan under :förutsättning att Tättelse skett i fråga om
villkorets iakttagande.
11 §. (10 §)
Då i 9 och .1Q §§ avsedd talan u1Jptages till behandling vid dom ....
stol? skall därom göras anteckning i protokollet över intecknintsä:L'enden.
12 §. (11 §)
Beträffande auktion, som fö:cr&ttas på grund av stadgandena ~
d.enn2 lag? skall med nedan i denna pm::,agraf nämnda undantag i tilllämpliga delar lända till efte:._·::i:ättelse vad om ffö.säljning vid
utmätning äl' stadgat.
Fast_ egendom må icke fö:i.:·säljas till i 2 § nämnd person eller
sammanslutning 1 _ såf:ramt denna icke därförinnan erhållit rätt att
äga a;ensar.crna. Äger auktionsfö::..:i::a tt2::Le icke kännedom därom? hu:i..:·uvids den som vid auktionen gjort högsta anbudet är berättigad att
äga fast egen~om i landskapet, och har honom icke före auktionens
avsluta:nde företetts ut::cedning däro12, skall han efter auktionens
::lut anskaffa s~cdan utredning på bek(Jstnad av den, som gjort anbude~. Framgår härvid att d~~ne icke har rätt att äga fast egendom,
skall ny auktion fö:cr2tte:s, varvid i tillämpliga dela:r skall gälla
vad i 5 kap. 45.§ 2 momo utsökningsJ:igen är stadgat. Då auktionen

-23förrättas med stöd av 9 § har fosti__g_hetens ägare icke rätt att in:copa densamma.
I kungörelse och kallelsebrev, som utfärdas beträffande auktion

pl fast egendom, bör angivas 2tt au"!:(tionen förrättas p2. grund av
denna lag och med i 2 mom. angiven begränsning.:..
13 §. (12 §)

Polismyndighet och annan vederbörande myndighet åligger (utesl.)
övervaka, att fast egendom icke för-värvas eller besittes i strid
n~

ed bestämmelse::cna i c1enna lag eller i strid med villkoren i land...,
skapssty..L'elsens tillst8.nc1sbeslut ävensom att sådana bulvanför·hållanC:en som nämnes i 9 § iclrn förekommer och att stadgandena i denna

::i_ag även i öv::rigt iakttages.
Häradsskrivaren i Ålands här2d åligger att till landskapsstyrelsen översända avsk:rift av de journalutdrag rörande i denna lag avsedda fastighetsöverlätelser vilka offentligt köpvittne tillst~llt
honom.

14- §.
Den som i landskapet Åland söker lagfart eller inteckning ellej;
registrering till säkerhet för (utesl.) legoavtals bestånd skall
f ö:cutom i

lag eller annorstädes fö:.;:-·eskri ven utredning förete an tingen i~tredning därom att han inneh.s::.: åländsk hembygdm.:'ätt elle:c att

sökanden meddelats i 2 § (utesl.) avmtt tillstånd.

15

§.

Den som beviljats i 2 § avse_j,_t tillstånd är skyldig att v~Jl
grans}cning 9 som verkställes :på föro:2dnande av landslrnpssty~else11 9
•risa att i stöd av 8 § föreskrivet villkor iakttagits.
16 §.
Över ändamålsenligheten av landskapsstyrelsens i stöd av denna

lag fattade beslut får besvär icke anföras.

17 §.
Denna 12 g få:c icke änoras 9 fö~'kla:cas eller upphävas, ej heller
evvikelse från cl_en göras nnnorlec1es in wed Ålnnds landstings bifall cch i den oroning, sow om grundlag i:tr stadgat.
I lam~.skapslag kan best2-',8mas att J.andstingets i 1 mom. avsedda
bifall så ock landstingets beslut om förslag till ändring, förklar~1*
e lle:r upphävande av ello:c 8.Vvikelse f:;ån stadgandena i denna lag
skall vid ärendets (utesl.) behandling i landstinget omfattas ~ed
minst två t:L·ecl.jedelar av de avgivna :cösterna. Landskapslag) där s8.da~1
bestämmelse införes, skall stiftas j_ sagda ordning.

18 §.
:Denna lag t:.:'~-we:c i k-r-2ft <len
och genom densamma
u~phäves lagen den 28 ~ecember 1951 om utövande av lösningsrätt
vid överlåtelse av fastighet i landskapet Åland (671/51).
På överlåtelse av fastighet i landskapet Åland, som skett innan
denna lag trätt i kraft? skall likvä~ stadgandena i lagen om utövande av lösningsrätt vid överlåtelse av fast egendom i landskapet Åland även därefter äga tillämpning.
Vid förlängning av gil tighetstic1en för legoavtal, som ingåtts
f ö:re c1enn2 lags ik"..caftträdande, skall stadgandena i denna lag
äga tilHimpning.

,---.

Mariehnmn,

/,/~=~-

den\~ augusti }1973.
På

la~tskotte/s vägnar~
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Nä::cvarande i utskottet: ordföranden Rask, viceordföranden Dahl;:wn
sm1t ledaoöterna SundbloLI, Olof M. · J211sson och WideIJan.

Frmnst.nr 29/1973.
R ä t t e 1 s e.
I lagutskottets betänkande nr 23/1972-73 med anledning av framställning nr 29/1973 bör efter lagtexten för lagen ou inskränkning
i rätten att förvärva och besitta fast egendom i landskapet ÅlanQ.
införas lagtexten enligt landskapsstyrelsens framställning för lagen
angående ändring av lagen oo kommunala arbetskollektivavtal oföränd~
rad såsom följer:
L a g
angående ändring av lagen om koumunala arbetskollektivavtal.
I enlighet med Riksdagens beslut? tillkoIJIJet på sätt 67 § riksdagsordnirg en föreskriver, fogas till 1 § lagen den 6 november 1970
om konounala arbetskollektivavtal (FFS 670/70) ett nytt 3 mom. som
följer:
1 §.
Vad i denna lag är stadgat om kowmlinala avtalsdelegationen skall
i .landskapet Åland äga tillä.upning på det organ som enligt vad därom
i landskapslagstiftningen är stadgat äger företrädå kommunerna vid
ingående av k01;.:n-;:iunala tjänstekollektivavtal i landskapet Åland.
Helsingfors? den
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Marieha1Jn? den 4 SE\-~teuber 1973.
På

l~u~skot!ets vägnar:~
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/~;~~~-

\rik Rask
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Sundman.

