4

1990 rd. -

Riksdagens svar -

4 §
Denna lag träder i kraft den

19
Genom denna lag upphävs lagen den 10
november 1933 angående grunderna för fördelning av justitiekanslerns i statsrådet och riksdagens justitieombudsmans åligganden (276/

Helsingfors den 20 november 1990
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33) och lagen av samma dag angående justitiekanslerns i statsrådet befriande från vissa av
hans åligganden (275/33).
Denna lag tillämpas även på de ärenden som ,
vid ikraftträdandet är anhängiga vid justitiekanslersämbetet eller riksdagens justitieombudsmans kansli.

l{iksdagens svar -

Prnp. nr 73

Riksdagens s ,, ar på regeringen' propo-,itio11 mrd rorslag till ny självstyrclsclag för Alancl

Till riksdagen har överlämnats regeringens
proposition r:r 73 med förslag till ny självstyrelselag för Aland. Riksdagen, som i ärendet
har mottagit grundlagsutskottets betänkande
nr 15 och stora utskottets betänkande nr 332,
har efter sådan behandling som stadgas i 67 ~
riksdagsordningen

godkänt föUandc lllgför.1lllt: lltt l'ilu
till första efter \'lll rn11111wnko111mu11dc
!agtima riksdag:

Självstyrelselag för Åland
I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen
föreskriver, stadgas med bifall av Ålands landsting:
1 kap.
Allmänna stadganden

Landskapets allmänna styrelse och förvaltning ankommer på Ålands landskapsstyrelse
och de myndigheter som lyder under den.

1§

Självstyre/se för Aland
Landskapet Åland tillkommer självstyrelse
enligt vad som stadgas i denna lag.

4 §

Landshövdingen
Regeringen företräds i landskapet av landshövdingen. Om utnämning av landshövdingen
stadgas i 52 §.

2 §

Landskapets område
Landskapet omfattar det område som när
denna lag träder i kraft hör till landskapet
samt det territorialvatten som enligt gällande
stadganden om gränserna för Finlands territorialvatten omedelbart ansluter sig till detta
område.
Om rikets överhöghet utvidgas utöver territorialvattengränsen, kan även landskapets behörighet utvidgas till de delar som bestäms
efter överenskommelse mellan riket och landskapet.
3 §

Landskapets organ
Landskapet Ålands befolkning företräds
om självstyrelsen av Ålands lagting.

5§
Alandsdelegationen
Ålandsdelegationen är ett för landskapet och
riket gemensamt organ. Om delegationens
sammansättning och uppgifter samt om kostnaderna för den stadgas i 55-57 §§.
2 kap.
Åländsk hembygdsrätt

6§
Hembygdsrätt med stöd av lag
Åländsk hembygdsrätt tillkommer
I) den som när denna lag träder i kraft har
hembygdsrätt enligt självstyrelselagen för
Åland (670/51) och
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2) ett barn under 18 år som har finskt
medborgarskap och är bosatt i landskapet, om
fadern eller modern har hembygdsrätt.

7§
Förvärv av hembygdsrätt på ansökan
Hembygdsrätt beviljas av landskapsstyrelsen.
Hembygdsrätt skall, om inte vägande skäl
föranleder avslag, på ansökan beviljas finska
medborgare som
1) har flyttat in till landskapet och
2) utan avbrott har haft sitt egentliga bo och
hemvist i landskapet under minst fem års tid
och som
3) har tillfredsställande kunskaper i svenska.
Också den som inte fyller kraven i 2 mom. 2
och 3 punkten kan av särskilda skäl beviljas
hembygdsrätt enligt vad som stadgas i landskapslag.

8§

Förlust av hembygdsrätt
Den som förlorar sitt finska medborgarskap
förlorar även sin hembygdsrätt.
Om förlust av hembygdsrätt för den som
annat än tillfälligt flyttar från landskapet stadgas i landskapslag.
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11 §

15 §

Näringsrätt

Upplösning av lagtinget

Rätten att i_ landskapet utöva rörelse eller
yrke som närmg kan för den som inte har
hembygdsrätt inskränkas genom landskapslag
En sådan landskapslag får dock inte inskränk~
rätten för den som är bosatt i landskapet att
idka sådan näring som bedrivs utan annat
biträde än make eller egna omyndiga barn och
utan begagnande av affärslokal, kontor eller
något annat särskilt driftställe.

Republikens president kan efter samråd med
lagtingets talman upplösa lagtinget och förordna om nya val. Om lagtingets rätt att upplösa
sig och förordna om nya val stadgas i landskapslag.

12 §
Den som har hembygdsrätt har rätt att i
stället för att fullgöra värnplikt tjänstgöra på
motsvarande sätt vid lots- och fyrinrättningen
eller i någon annan civilförvaltning.
Om tjänstgöringen vid lots- och fyrinrättningen stadgas i rikslag efter att lagtinget har
beretts tillfälle att ge utlåtande i saken. Om
tjänstgöringen i annan civilförvaltning stadgas
i rikslag med lagtingets bifall. Tills sådan
tjänstgöring som avses här har ordnats är de
invånare i landskapet som avses i 1 mom.
befriade från att fullgöra värnplikt.
Vad som stadgas i l mom. gäller inte dem
som efter fyllda 12 år har inflyttat till landskapet från annan ort.

Deltagande i val och valbarhet
3 kap.
Lagtinget och landskapsstyrelsen
13 §

Val av lagtingets ledamöter
Lagtingets ledamöter utses genom omedelbara och hemliga val där rösträtten är allmän och
lika för alla röstberättigade.

10 §

Rätt att förvärva fast egendom
Om inskränkningar i rätten att med ägandeeller nyttjanderätt förvärva fast egendom och
därmed jämförbar egendom i landskapet stadgas i jordförvärvslagen för Åland (3175). Inskränkningarna gäller inte den som har hembygdsrätt.

16 §

Landskapsstyrelsen
Landskapsstyrelsen utses på det sätt som
stadgas i landskapslag.

Fullgörande av värnplikt

9§
I val av lagtingets ledamöter och kommunernas fullmäktige och när övriga förtroendevalda
inom landskaps- och kommunalförvaltningen
utses får endast den delta som har hembygdsrätt. Endast den som har hembygdsrätt är
valbar till sådana uppdrag.
Om rösträtt och valbarhet i vissa fall stadgas
i 67 §.

Självstyrelselag för Åland

14 §

Öppnande och avslutande av lagtinget
Lagtinget öppnas och avslutas av republikens president eller på hans vägnar av lands•
hövdingen. Landshövdingen överlämnar presi
dentens framställningar och meddelanden ti
lagtinget.

4 kap.

Landskapets behörighet
17 §

Stiftande av landskaps/agar
Lagtinget stiftar lagar för landskapet (landskaps/agar).
18 §

Landskapets lagstiftningsbehörighet
Landskapet har lagstiftningsbehörighet i fråga om
1) lagtingets organisation och uppgifter samt
val av lagtingets ledamöter; landskapsstyrelsen
och under denna lydande myndigheter och
inrättningar,
2) landskapets tjänstemän, tjänstekollektivavtal för landskapets anställda, disciplinär bestraffning av landskapets tjänstemän,
3) landskapets flagga och vapen och deras
användning i landskapet, användningen av
landskapets flagga på landskapets fartyg samt
på handelsfartyg och fiske-, fritids- och därmed jämförbara farkoster som har hemort i
landskapet, dock så att statliga ämbetsverks
och inrättningars samt enskildas rätt att använda rikets flagga inte får inskränkas,
4) kommunindelning, kommunala val, kommunernas förvaltning, kommunernas tjänstein. nehavare, tjänstekollektivavtal för kommunernas anställda, disciplinär bestraffning av kom:. munernas tjänsteinnehavare,
5) landskapet tillkommande tilläggsskatt på
....inkomst och tillfällig extra inkomstskatt,
landskapet tillkommande närings- och nö-
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jesskatter, grunderna för avgifter till landskapet, kommunerna tillkommande skatter,
6) allmän ordning och säkerhet med de
undantag som nämns i 27 § 27, 34 och 35
punkten; brand- och räddningsväsendet,
7) byggnads- och planväsendet, grannelagsförhållanden, bostadsproduktion,
8) inlösen av fast egendom och särskilda
rättigheter för allmänt behov mot full ersättning, med undantag av vad som stadgas i 61 §,
9) hyra och hyresreglering, lega av jord,
10) natur- och miljövård, friluftsliv, vattenrätt,
11) fornminnen, skydd av kulturhistoriskt
värdefulla byggnader och föremål i landskapet,
12) hälso- och sjukvård, med de undantag
som stadgas i 27 § 24, 29 och 30 punkten;
eldbegängelse,
13) socialvård; tillstånd till utskänkning av
alkoholdrycker,
14) undervisning, kultur, idrott, ungdomsarbete; arkiv-, biblioteks- och museiväsendet
med det undantag som stadgas i 27 § 39
punkten,
15) jord- och skogsbruk; styrning av lantbruksproduktionen, dock så att förhandlingar
skall föras med de statsmyndigheter saken
gäller innan lagstiftningsåtgärder angående
styrning av lantbruksproduktionen vidtas,
16) jakt och fiske, registrering av fiskefartyg, styrning av fiskerinäringen,
17) djurskydd och veterinärväsendet med de
undantag som stadgas i 27 § 31-33 punkten,
18) tillvaratagande av jordbruksmarks,
skogsmarks och fiskevattens produktionsförmåga; skyldighet att i sådant syfte mot full
ersättning i någon annans besittning för viss tid
upplåta jordbruksmark och fiskevatten som är
outnyttjade eller endast delvis utnyttjade,
19) rätt att leta efter, inmuta och utnyttja
mineralfyndigheter,
20) postväsendet samt rätt att utöva rundradio- och televisionsverksamhet inom landskapet med de begränsningar som följer av 27 § 4
punkten,
21) vägar och kanaler, vägtrafik, spårbunden trafik, båttrafik, farleder för den lokala
sjötrafiken,
22) näringsverksamhet med beaktande av
vad som stadgas i 11 §, 27 § 2, 4, 9, 12-15,
17-19, 26, 27, 29-34, 37 och 40 punkten
samt 29 § l mom. 3-5 punkten, dock så att
även lagtinget har behörighet att vidta åtgärder
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för att främja sådan näringsverksamhet som
avses i de nämnda punkterna,
23) främjande av sysselsättningen
24) statistik om förhållandena i la~dskapet,
25) beläggande med straff och storleken av
straff inom rättsområden som hör till landskapets lagstiftningsbehörighet,
26) utsättande och utdömande av vite samt
användning av andra tvångsmedel inom rättso~uåden som hör till landskapets lagstiftnmgsbehörighet,
27) övriga angelägenheter som enligt grundsatserna i denna lag skall hänföras till landskapets lagstiftningsbehörighet.
19 §

Lagstiftningskontrollen
. Beslut om antagande av landskapslag skall
tillställas republikens president. Innan beslutet
~öredras för presidenten skall utlåtande av
Alandsdelegationen inhämtas.
.. Finn~r _rep~blikens president att lagtinget har
oversknd1t sm lagstiftningsbehörighet eller att
landskapslagen rör rikets inre eller yttre säkerhet, kan presidenten, efter att ha inhämtat
utlåtande av högsta domstolen, inom fyra månader från den dag då lagtingsbeslutet delgavs
honom förordna att lagen skall förfalla i sin
helhet eller till någon viss del.
. I en landskapslag kan för vinnande av enhetl~ghet oc.h överskådlighet upptas stadganden av
nkslagst1ftningsnatur som i sak överensstämmer med motsvarande stadganden i rikslag.
Upptagande av sådana stadganden i en landskap~lag. medför inte ändring i fördelningen av
lagst1ftmngsbehörigheten mellan riket och
landskapet.
20 §

Ikraftträdande av landskaps/agar
När republikens president har förordnat att
en landskapslag skall förfalla eller har beslutat
att inte inlägga veto, skall landskapsstyrelsen
underrättas om detta.
Gäller presidentens veto endast en viss del av
en la~dskapslag, skall landskapsstyrelsen på
det satt som anges i landskapslag avgöra om
landskapslagen skall träda i kraft till övriga
delar eller om den skall förfalla i sin helhet.
Landskapslagarna utfärdas av landskapsstyrelsen. Har lagtinget inte bestämt när en land-
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skapslag träder i kraft, skall landskapsstyrels
fatta beslut om detta.
en
21 §

Landskaps!örordningar
Lai:~sk~psstyrelsen kan, då bemyndigande
har g1v1ts 1 landskapslag, genom landskapsf"
.
d
~
or d ~m~ sta ga om landskapsförvaltningens orgams~t10n och verksamhet, om verkställigh t
och tillämpning av lag samt om andra angel:genh"eter som hör till landskapets behörighet_
omrade.
s
Vad som i 19 § 3 mom. stadgas om landskapslagar gäller på motsvarande sätt landskapsförordningar.

22 §

Lagtingets och landskapsstyrelsens initiativ
.. La~tin~et kan väcka initiativ i frågor som
hor till nkets lagstiftningsbehörighet. Initiativ~t föreläggs riksdagen genom regeringens
forsorg.
Landskapsstyrelsen kan i frågor som avses i
1 mom. göra framställning om att administrativa stadganden och bestämmelser för landskapet skall utfärdas.
23 §

Landskapets f örvaltningsbehörighet
Förvaltningen i angelägenheter som har hänförts till landskapets lagstiftningsbehörighet
~nkommer på självstyrelsemyndigheterna med
iakttagande av
1) att statistiska uppgifter för rikets behov
som en landskapsmyndighet har tillgång till på
begäran skall tillhandahållas riksmyndigheterna,
2) att insamlandet av statistiska uppgifter för
landskapets behov skall ske i samarbete med de
riksmyndigheter som saken gäller,
3) att landskapsstyrelsen skall begära utlå·
~an~e av behöriga riksmyndigheter innan en
atgard som gäller en fast fornlämning vidtas,
4) att lai:dskapsstyrelsen skall begära utlåtande av nksarkivet innan beslut fattas om
utgallring av handlingar ur landskapsmyndi
heternas eller de kommunala och kyrkliga
myndigheternas arkiv i landskapet.
.

24 §

Tjänsteinnehavarnas medborgarskap
som tjänstemän i landskapet eller som tjänsteinnehavare i åländska kommuner kan anställas finska, danska, isländska, norska eller
svenska medborgare. Om anställning av andra
utländska medborgare stadgas i landskapslag.
Som polismän kan endast finska medborgare
anställas.
25 §

Förvaltningsrättskipningen
Besvär över beslut i förvaltningsangelägenheter som har fattats av myndigheter under
landskapsstyrelsen och som inte gäller skatt
eller avgift, anförs hos landskapsstyrelsen. Beslut av kommunala myndigheter överklagas
hos länsrätten, om inte beslutet enligt rikslag
skall överklagas hos någon annan myndighet. I
!andskapslag kan dock bestämmas att beslut av
en kommunal myndighet i ärenden som hör till
landskapets behörighet överklagas hos landskapsstyrelsen.
Besvär över lagligheten av landskapsstyrelsens beslut får anföras hos högsta förvaltningsdomstolen. I landskapsstyrelsens beslut i utnämningsärenden får ändring inte sökas genom
besvär .
26 §

Inrättande av en förvaltningsdomstol
För förvaltningsrättskipningen kan genom
rikslag inrättas en domstol i landskapet. Utan
hinder av 25 § kan en sådan domstol i landskapslag anförtros rättskipningsuppgifter i de
förvaltningsangelägenheter som hör till landskapets behörighet.

5 kap.
Rikets behörighet
27 §

Rikets lagstiftningsbehörighet
Riket har lagstiftningsbehörighet i fråga om
1) stiftande, ändring, förklaring och upphävande av grundlag samt avvikelse från grundlag,

2) rätt att vistas i landet, att välja boningsort
och att färdas från en ort till en annan,
utövande av yttrande-, förenings- och församlingsfriheten, brev-, telegraf- och telefonhemligheten,
3) statsmyndigheternas organisation och
verksamhet,
4) förhållandet till utländska makter med
beaktande av stadgandena i 9 kap.,
5) rikets flagga och vapen samt deras användning med de undantag som nämns i 18 § 3
punkten,
6) släkt- och förnamn, förmynderskap, dödförklaring,
7) äktenskap och familjeförhållanden, barns
rättsliga ställning och adoption, arv med de
undantag som avses i 10 §,
8) föreningar och stiftelser, bolag och andra
privaträttsliga sammanslutningar, bokföring,
9) hela riket gällande allmänna villkor för
utlänningars och utländska sammanslutningars
rätt att äga och besitta fast egendom och aktier
samt att idka näring,
10) upphovsrätt, patent, mönsterrätt och
varumärke, otillbörligt förfarande i näringsverksamhet, främjande av konkurrens, konsumentskydd,
11) försäkringsavtal,
12) utrikeshandeln,
13) handelssjöfart samt farleder för handelssjöfarten,
14) luftfart,
15) priset på lantbruks- och fiskeriprodukter
samt främjande av export av lantbruksprodukter,
16) fastighets bildning och fastighetsregistrering samt därmed sammanhängande uppgifter,
17) mineralfyndigheter och gruvdrift med de
undantag som stadgas i 18 § 19 punkten,
18) kärnkraft, dock så att byggande, innehav
och användning av anläggningar för utvinnande av kärnkraft eller hantering eller förvaring
av material i anslutning härtill får ske i landskapet endast med landskapsstyrelsens samtycke,
19) måttenheter, mätredskap och mätmetoder, standardisering,
20) tillverkning och kontrollstämpling av
ädla metaller samt handel med arbeten som
innehåller ädla metaller,
21) arbetsrätt med undantag av tjänstekollektivavtal för landskapets och kommunernas
anställda och med beaktande av vad som
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stadgas i 29 § 1 mom. 6 punkten och 29 § 2
mom.,
22) straffrätt med undantag av vad som
stadgas i 18 § 25 punkten,
23) rättskipning med beaktande av vad som
stadgas i 25 och 26 §§; förundersökning, verkställighet av domar och straff samt utlämning
för brott,
24) administrativa ingrepp i den personliga
friheten,
25) kyrkolagen och annan lagstiftning om
religionssamfund, rätt till anställning i offentlig tjänst utan avseende på trosbekännelse,
26) medborgarskap, utlänningslagstiftning,
pass,
27) skjutvapen och skjutförnödenheter,
28) befolkningsskyddet, dock så att beslut
om förflyttning av i landskapet bosatta personer till en ort utanför landskapet kan fattas
endast med landskapsstyrelsens samtycke,
29) smittsamma sjukdomar hos människor,
kastrering och sterilisering, avbrytande av havandeskap, konstbefruktning, rättsmedicinska
undersökningar,
30) behörigheten att vara verksam inom
hälso- och sjukvården, apoteksväsendet, mediciner och produkter av läkemedelstyp, narkotiska ämnen samt framställning av gifter och
fastställande av deras användningsändamål,
31) smittsamma sjukdomar hos husdjur,
32) förbud mot införande av djur och djurprodukter,
33) förebyggande av införsel av växtförstörare till landet,
34) försvarsväsendet och gränsbevakningen
med beaktande av vad som stadgas i 12 §,
ordningsmaktens verksamhet för tryggande av
statens säkerhet, försvarstillstånd, beredskap
inför undantagsförhållanden,
35) explosiva ämnen till den del rikets säkerhet berörs,
36) skatter och avgifter med de undantag
som nämns i 18 § 5 punkten,
37) sedelutgivning och valuta,
38) statistik för rikets behov,
39) arkivalier som härrör från statsmyndigheter med beaktande av vad som stadgas i 30 §
17 punkten,
40) televäsendet, dock så att tillstånd att
utöva televerksamhet i landskapet får beviljas
av en riksmyndighet endast med landskapsstyrelsens samtycke,
41) andra än i denna paragraf särskilt nämnda privaträttsliga angelägenheter, om de inte
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direkt hänför. sig. till ett rättsområde som enligt
denna lag hor till landskapets lagstiftningsbehörighet,
42) öv~iga angelägenheter som enligt grundsatserna 1 denna lag skall hänföras till rikets
lagstiftnings behörighet.
28 §

Rikslagar som har särskild betydelse för
landskapet
Utan lagtingets bifall träder en ändring av
grundlag eller annan rikslag inte i kraft i
landskapet, såvitt det är fråga om principerna
för enskildas rätt att i landskapet äga fast
egendom eller tillgångar som hör till näringsverksamhet.
I fråga om lagar som har särskild betydelse
för landskapet skall utlåtande inhämtas av
landskapet innan lagen stiftas.
29 §

Överföring av lagstiftningsbehörigheten till
landskapet
Riket har utöver vad som stadgas
27 §
lagstiftningsbehörighet i fråga om
1) folkbokföring,
2) handels-, förenings- och fartygsregister,
3) arbetspensionsskydd och annan socialförsäkring,
4) annan än i 18 § 13 punkten nämnd
alkohollagstiftning,
5) bank- och kreditväsendet,
6) arbetsavtal och samarbete inom företag.
Inom rättsområden som nämns i 1 mom.
kan med lagtingets samtycke lagstiftningsbehörigheten helt eller till vissa delar överföras på
landskapet genom lag. I en sådan lag skall
intas stadganden om de åtgärder som föranleds
av överförandet.
Den vars anställningsförhållande till staten
berörs av en överföring av behörighet enligt 2
mom. skall, om han samtycker därtill, med
bibehållna förmåner överföras till motsvarande
uppgifter i landskapets tjänst i enlighet med
vad som närmare stadgas i förordning.
30 §

Behörighet och förfarande
f örvaltningsärenden
Förvaltningen i angelägenheter som faller
inom rikets lagstiftningsbehörighet ankommer
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på riksmyndigheterna med iakttagande av följande:
1) när statstjänster besätts i landskapet skall
särskild betydelse tillmätas att den som anställs
har kännedom om landskapets förhållanden
eller är bosatt i landskapet,
2) i pass som i landskapet utfärdas för den
som har hembygdsrätt skall också ingå ordet
"Åland",
3) landskapsmyndigheterna deltar i befolkningsskyddet i enlighet med vad som stadgas i
en överenskommelseförordning,
4) fullgörandet av arbetsplikt som gäller
medborgarna allmänt kan för den som har
hembygdsrätt endast åläggas i civila uppgifter
inom landskapet,
5) statistiska uppgifter om förhållandena i
landskapet som en riksmyndighet har tillgång
till skall på begäran tillhandahållas behöriga
myndigheter i landskapet,
6) riksmyndigheterna skall se till att landskapet erhåller frekvenser som behövs för radiooch televisionsutsändningar i landskapet,
7) beviljande av tillstånd för utlänningar
eller utländska sammanslutningar att äga och
besitta fast egendom i landskapet eller att idka
näring där ankommer på landskapsstyrelsen,
som innan ett sådant ärende avgörs skall inhämta utlåtande av behörig riksmyndighet,
8) de uppgifter som enligt lagstiftningen om
bekämpande av smittsamma sjukdomar hos
människor och husdjur och lagstiftningen om
förebyggande av införsel till landet av växtförstörare samt lagstiftningen om framställning
och användning av gifter ankommer på en
riksmyndighet, skall i landskapet skötas av
landskapsstyrelsen eller av någon annan i
landskapslag bestämd myndighet,
9) landskapsstyrelsen avgör huruvida finska,
danska, isländska, norska och svenska medborgare som är behöriga att vara verksamma
inom hälso- och sjukvården eller veterinärväsendet i ett annat nordiskt land än Finland,
efter att ha godkänts i prov som anordnats av
landskapsstyrelsen om den lagstiftning på området som gäller i landskapet, kan förklaras
behöriga för sådan verksamhet i landskapet,
10) de uppgifter som i riket ankommer på
konsumentklagonämnden handhas i landskapet av en särskild av landskapsstyrelsen tillsatt
nämnd,
11) de uppgifter som enligt lagstiftningen om
konsumentrådgivning ankommer på kommunerna skall i landskapet skötas av landskaps-
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myndigheterna i enlighet med avtal mellan
landskapet och kommunerna,
12) nya farleder för handelssjöfarten kan
inrättas i landskapet endast med landskapsstyrelsens samtycke med beaktande av vad som
stadgas i 62 §,
13) i ärenden som gäller tillstånd att med
utländska fartyg idka handelssjöfart i landskapet eller mellan landskapet och det övriga
Finland, skall samråd äga rum med landskapsstyrelsen,
14) vid handläggningen av frågor om fartbegränsningar för handelsfartyg i farleder
inom landskapet samt i andra frågor om sjötrafiken som har särskild betydelse för landskapet, skall riksmyndigheterna samråda med
landskapsstyrelsen,
15) frågor som gäller rätt att idka intern
lufttrafik i landskapet ankommer på landskapsstyrelsen, dock så, att utlåtande av riksmyndigheterna skall inhämtas,
16) när en riksmyndighet handlägger sådana
frågor rörande lufttrafiken som har särskild
betydelse för landskapet, skall samråd äga rum
med landskapsstyrelsen,
17) arkivalier härrörande från statsmyndigheter som är verksamma i landskapet får föras
bort från landskapet endast efter samråd med
landskapsstyrelsen,
18) beslut av Finlands Bank som kan väntas
få särskild betydelse för landskapets näringsliv
eller sysselsättningen i landskapet skall om
möjligt fattas först efter samråd med landskapsstyrelsen,
19) landskapsstyrelsen har rätt att jämte
statsrådet vara företrädd vid förhandlingar
med producenternas centralorganisationer om
inkomsten för lantbrukare och fiskare och om
styrningen av lantbruksproduktionen och
fiskerinäringen,
20) innan beslut fattas om sådana ändringar
i importskyddet för lantbruks- och fiskeriprodukter som särskilt kan beröra lantbruksproduktionen och fiskerinäringen i landskapet,
skall landskapsstyrelsen höras,
21) utlåtande av landskapsstyrelsen skall inhämtas innan tillstånd beviljas till utövande av
tillståndspliktig näring, om beviljandet ankommer på en riksmyndighet,
22) innan beslut fattas om indragning av en
inrättning eller ett fast arbetsställe vid statens
lokalförvaltning i landskapet skall landskapsstyrelsen höras,
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23) insamlande av statistiska uppgifter om
Åland för rikets behov skall ske i samarbete
med respektive myndigheter i landskapet.
31 §

Riksmyndigheternas skyldighet att bistå
landskapsmyndigheterna
Riksmyndigheterna är skyldiga att inom
gränserna för sin allmänna behörighet på begäran av landskapsstyrelsen bistå landskapsmyndigheterna vid skötseln av uppgifter som hör
till själv styrelsen.
32 §

Prop. nr 73

Ärenden som gäller självstyrelse.n föredras i
statsrådet från justitieministeriet. Arenden som
gäller landskapets ekonomi föredras dock från
finansministeriet.
Till föredragande i ärenden som avses i 2
mom. förordnar statsrådet personer som är
förtrogna med landskapets självstyrelse.
35 §

Rättskipning
Rättskipningen i landskapet ankommer på
de domstolar och myndigheter om vilka stadgas i rikslag, om inte något annat följer av 25
eller 26 §.

Överenskommelse!örordningar
Genom förordning och med landskapsstyrelsens samtycke kan uppgifter som hör till riksförvaltningen för viss tid eller tills vidare överföras på en landskapsmyndighet eller uppgifter
som hör till landskapsförvaltningen överföras
på en riksmyndighet (överenskommelseförord-

ning).

6 kap.
Språkstadgimden
36 §

Ambetsspråket

Om överenskommelsen sägs upp, skall
förordningen ändras eller upphävas så snart
som möjligt, dock senast inom ett år räknat
från dagen för uppsägningen. Ändras eller
upphävs förordningen inte inom denna tid,
skall överenskommelsen anses ha upphört att
gälla ett år efter uppsägningen. En landskapslag som innebär ändring av en överenskommelseförordning får till den del den avviker från
överenskommelseförordningen inte tillämpas
så länge förordningen är i kraft.
Över förslag till överenskommelseförordningar skall utlåtande av Ålandsdelegationen
begäras.

Landskapet är enspråkigt svenskt. Ämbetsspråket i stats-, landskaps- och kommunalförvaltningen är svenska.
Ålandsdelegationens ämbetsspråk är svenska. Utlåtanden och avgöranden av högsta
domstolen som avses i denna lag skall avfattas
på svenska.
Vad som i denna lag stadgas om språket
inom statsförvaltningen gäller i tillämpliga delar även för den evangelisk-lutherska kyrkans
myndigheter i den mån annat inte följer av
kyrkolagen.

33 §

Rätt att använda finska

Inhämtande av landskapsstyrelsens utlåtande

Finska medborgare har rätt att i egen sak
inför domstol och andra statsmyndigheter
landskapet använda finska.

Innan republikens president eller statsrådet
utfärdar stadganden som uteslutande gäller
landskapet eller som annars har särskild betydelse för landskapet, skall landskapsstyrelsens
utlåtande i saken inhämtas. Detsamma gäller
föreskrifter som meddelas av någon annan
myndighet.
34 §

Beslutsfattande och föredragning
I ärenden som gäller landskapets självstyrelse fattar republikens president beslut på det
sätt som stadgas i 34 § regeringsformen.

Självstyrelselag för Åland
myndigheter vilkas ämbetsdistrikt innefattar
landskapet eller en del därav.
Fördrag som enligt 59 § skall tillställas lagtinget för godkännande, kan likväl översändas
till landskapet på originalspråket, om fördraget med stöd av lag inte publiceras på svenska.
Vad som stadgas i 1 mom. om landskapsmyndigheterna gäller även de kommunala
myndigheterna i landskapet.
39 §

Översättningar
Domstolarna och länsstyrelsen i landskapet
skall på begäran av sakägare till sina expeditioner foga en översättning till finska.
Är en handling som har tillställts en domstol
eller någon annan riksmyndighet avfattad på
finska, skall myndigheten vid behov se till att
handlingen översätts till svenska.
En enskild sakägare i landskapet har rätt att
i ärenden som handläggs av en i 38 § 1 mom.
nämnd statsmyndighet i riket till expeditionen
få fogad en översättning till svenska i de fall då
expeditionen med stöd av den allmänna språklagstiftningen utfärdas på finska.

40 §

Undervisningsspråk
Undervisningsspråket i skolor som bekostas
med allmänna medel och får understöd av
sådana är svenska, om inte något annat stadgas genom landskapslag.
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Staten skall anordna utbildning på svenska
för sina anställda i landskapet.
43 §

Information och föreskrifter på svenska
Statsrådet skall verka för att behövlig information om varor och tjänster till åländska
konsumenter i mån av möjlighet ges på svenska.
Statsrådet skall även se till att bestämmelser
och föreskrifter som skall gälla i landskapet
finns tillgängliga på svenska.

7 kap.
Landskapets ekonomi
44 §

Budget
Lagtinget fastställer budget för landskapet.
Den innefattar landskapets samtliga inkomster
och utgifter. Lagtinget kan i landskapslag besluta om bildande av fonder som inte upptas i
budgeten.
När budgeten fastställs skall lagtinget sträva
efter att de sociala förmånerna för landskapets
befolkning är minst desamma som i riket.
Om lagtingets rätt att lagstifta om skatter
samt om grunderna för avgifter som uppbärs
inom landskapsförvaltningen stadgas i 18 § 5
punkten.

45 §

41 §

37 §

38 §

Skriftväxlingsspråk
Skrivelser och andra handlingar som utväxlas mellan landskapsmyndigheterna och statens
myndigheter i landskapet skall avfattas på
svenska. Detsamma gäller skrivelser och andra
handlingar mellan å ena sidan nämnda myndigheter och Ålandsdelegationen och å andra
sidan statsrådet, de centrala statsmyndigheterna samt sådana överdomstolar och andra stats-

Kunskaper i finska

Avräkning

Den som har avlagt examen vid en undervisningsanstalt i landskapet kan, i enlighet med
vad som närmare stadgas i förordning, vinna
inträde och avlägga examen vid en svensk- eller
tvåspråkig undervisningsanstalt vars huvudman är staten eller som erhåller understöd av
staten, även om han inte har de kunskaper i
finska som krävs för inträde och avläggande av
examen.

För att täcka utgifterna för självstyrelsen
tillförs landskapet årligen av statsmedel ett
belopp som fastställs vid en särskild avräkning

42 §

Statsanställdas språkkunskap
Angående den språkkunskap som krävs för
statsanställda i landskapet stadgas med landskapsstyrelsens samtycke genom förordning.

(avräkningsbeloppet).
Avräkningen verkställs årligen i efterhand
för varje kalenderår. På avräkningsbeloppet
betalas ett årligt förskott.
46 §

Beräknande av avräkningsbeloppet
Avräkningsbeloppet beräknas så att de i
statsbokslutet för respektive år redovisade inkomsterna med undantag för upptagna nya
statslån multiplicerns med ett visst relationstal

(avräkningsgrunden).
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Självstyrelselag för Åland

47 §

51 §

A vräkningsgrunden och ändring av den

Särskilda bidrag

Avräkningsgrunden är 0,45 procent.
Om grunderna för statsbokslutet genomgår
ändringar som väsentligt inverkar på avräkningsbeloppets storlek, skall avräkningsgrunden ändras.
Avräknings grunden skall höj as,
1) om landskapets utgifter har ökat genom
att landskapet övertar förvaltningsuppgifter
som ankommer på riket eller, efter överenskommelse med riket, genom att landskapet
svarar för verksamhet som helt eller till betydande del tjänar riksintressen,
2) om uppnåendet av självstyrelsens syften
orsakar väsentligt ökade kostnader, eller
3) om landskapets förvaltning annars belastas av betydande utgifter som inte hade
förutsetts när denna lag stiftades.
Avräkningsgrunden skall sänkas, om riket
har övertagit förvaltningsuppgifter som ankommer på landskapet och landskapets utgifter därigenom har minskat.
Om ändring av avräkningsgrunden stadgas i
rikslag med lagtingets bifall.

48 §

Extra anslag
På framställning av lagtinget kan extra anslag beviljas för osedvanligt stora engångsutgifter som inte rimligen kan finansieras med
landskapets budget. Extra anslag kan beviljas
endast för uppgifter som faller inom landskapets behörighet.

Landskapet skall beviljas bidrag av statsmedel
1) till förhindrande eller undanröjande av
sådana väsentliga rubbningar i samhällsekonomin som särskilt drabbar landskapet, samt
2) för täckande av sådana kostnader som
föranleds av naturkatastrof, kärnkraftsolycka,
oljeutsläpp eller någon annan därmed jämförbar händelse, om inte landskapet skäligen bör
bära kostnaderna.
Framställning om bidrag skall göras av
landskapsstyrelsen senast under året efter det
kalenderår till vilket utgifterna hänför sig.
Ärendet skall om möjligt avgöras inom sex
månader efter framställningen.

8 kap.
Landshövdingen och Ålandsdelegationen
52 §

Utnämning av landshövdingen
Till landshövding utnämns en person som
har nödvändiga förutsättningar att utöva ämbetet så att landskapet förvaltas väl och statens
säkerhet tillvaratas.
Landshövdingen utnämns av republikens
president efter överenskommelse med lagtingets talman. Om samförstånd inte uppnås, skall
presidenten utse landshövdingen bland fem
personer som har föreslagits av lagtinget.

49 §

53 §

Skattegottgörelse

Tjänst/örrättande landshövding

Överstiger den i landskapet för ett skatteår
debiterade inkomst- och förmögenhetsskatten
0,5 procent av motsvarande skatt i hela riket,
tillkommer det överstigande beloppet (skattegottgörelse) landskapet.

Om tjänsten som landshövding är obesatt
eller landshövdingen har förhinder, kan republikens president efter överenskommelse med
lagtingets talman förordna en lämplig person
att tills vidare sköta tjänsten.

55 §

9 kap.

Ålandsdelegationens sammansättning och
beslut!örhet

Internationella fördrag
58 §

Ordförande i Ålandsdelegationen är landshövdingen eller någon annan som har förordnats av republikens president efter överenskommelse med lagtingets talman. Vid förhinder för ordföranden förs ordet av hans
suppleant, som likaså förordnas av presidenten
efter överenskommelse med lagtingets talman.
Till ledamöter i delegationen utser statsrådet
och lagtinget vartdera två personer och för var
och en av dem två suppleanter.
Delegationen är beslutför endast såsom fulltalig.
Delegationen kan höra sakkunniga.

Upptagande av lån
För landskapets behov kan upptas obligationslån och andra lån.

54 §

Entledigande av landshövdingen
Uppkommer fråga om entledigande av
landshövdingen, skall lagtingets talman höras
innan beslut fattas.

Förhandlingar om internationella fördrag
Landskapsstyrelsen kan hos behörig myndighet göra framställning om förhandlingar om
fördrag med en främmande makt.
Landskapsstyrelsen skall underrättas om
förhandlingar om ingående av fördrag med en
främmande makt i fråga om angelägenheter
som faller inom landskapets behörighet. Gäller
sådana förhandlingar angelägenheter som annars kan ha särskild betydelse för landskapet,
skall landskapsstyrelsen underrättas, om detta
lämpligen kan ske. Landskapsstyrelsen skall~
om särskilda skäl finns, ges tillfälle att delta 1
förhandlingar som avses här.

56 §

Ålandsdelegationens uppgifter

59 §

Delegationen ger på begäran utlåtanden till
statsrådet och dess ministerier samt till landskapsstyrelsen och domstolar.
Delegationen skall avgöra ärenden som avses
i 62 §.
Delegationen skall dessutom
1) verkställa den avräkning som avses i 45 §,
2) fastställa skattegottgörelsen enligt 49 §
samt
3) bevilja extra anslag enligt 48 § och bidrag
enligt 51 § samt besluta om de villkor som
möjligen förenas med dem.
Delegationen fastställer storleken på det
förskott som nämns i 45 § 2 mom.
Beslut av delegationen i frågor som avses i
3 mom. stadfästs av republikens president.
Beslutet skall inom tre månader stadfästas
oförändrat eller lämnas utan stadfästelse. Om
ett beslut lämnas utan stadfästelse, skall ärendet hänskjutas till delegationen för ny behandling.

Ikraftträdande av internationella fördrag

57 §

50 §
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Kostnaderna för Ålandsdelegationen
. Landskapet svarar för kostnaderna för
Alandsdelegationen till den del de hänför sig
till de ledamöter som lagtinget har utsett. De
övriga kostnaderna betalas av statsmedel.

Om ett internationellt fördrag som Finland
ingår innehåller en bestämmelse som står i stri~
med denna lag, blir bestämmelsen gällande 1
landskapet endast om därom stiftas en l~g i
den ordning som stadgas i 67 och 69 §§ nksdagsordningen samt 69 § i denna lag.
.
Om ett fördrag innehåller en bestämmelse 1
en fråga som enligt denna lag faller inom
landskapets behörighet, skall lagtinget för att
bestämmelsen skall bli gällande i landskapet ge
sitt bifall till den författning genom vilken
bestämmelsen sätts i kraft.
Lagtinget kan bemyndiga landskapsstyrelse~
att ge bifall som avses i 2 mom.
10 kap.
Särskilda stadganden
60 §

Lagenligheten av landskapsförordningar samt
behörighetskonflikter
Om ett stadgande i en landskapsförordning
står i strid med landskapslag eller i landskapet
tillämplig rikslagstiftning, får det inte tillämpas
av myndigheterna.
Uppstår meningsskiljaktighet angående en
landskaps- eller riksmyndighets behörighet att
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vidta en viss förvaltningsåtgärd, avgörs frågan
på framställning av landskapsstyrelsen eller
riksmyndigheten av högsta domstolen, sedan
utlåtande har inhämtats av myndigheten i fråga och Ålandsdelegationen.
61 §

Statens mark och byggnader

1

Prop. nr 73

65 §

Statlig näringsverksamhet och vissa tjänster
i landskapet
Förbehålls staten, en självständig statsanstalt
eller ett samfund i vilket staten har avgörande
inflytande ensamrätt att utöva sådan näringsverksamhet som enligt 27 och 29 §§ regleras
genom rikslagstiftning, kan genom förordning
stadgas att landskapet eller ett samfund där
landskapet har avgörande inflytande skall ha
soamma rätt att utöva motsvarande näring på
Aland, om det inte föreligger vägande skäl mot
detta.
Vad som i 30 § 1 punkten, 42 § 1 mom. och
64 § stadgas om statstjänst gäller även tjänster
i landskapet vid självständiga statsanstalter.
Detsamma gäller också, på det sätt som stadgas genom förordning, för tjänster i samfund i
vilka staten har avgörande inflytande.

Behöver staten mark i landskapet för egentlig statsförvaltning, skall landskapet tillhandahålla lämpliga områden. Om landskapet inte
tillhandahåller områden, är staten oförhindrad
att utan landskapets medverkan förvärva behövlig mark.
Om sådan mark som avses i 1 mom. inte
längre behövs för egentlig statsförvaltning,
övergår statens rätt till landskapet, varvid
byggnader och anläggningar som blivit obehövliga tillfaller landskapet om de inte flyttas
bort.
Om tillhandahållande av mark enligt 1 mom.
och om övertagande av mark och annan egendom enligt 2 mom. skall respektive ministerium och landskapsstyrelsen överenskomma.
Vid inlösen av fast egendom för statens
behov tillämpas rikets lag.

fråga om skattefrihet och andra därmed
jämförbara förmåner åtnjuter landskapet samma rätt som staten.

62 §

67 §

Meningsskiljaktighet i vissa fall
Uppstår meningsskiljaktighet i en fråga som
avses i 30 § 12 punkten eller 61 § 1 eller 2
mom., avgörs saken av Ålandsdelegationen.
63 §

Landskapets rätt till arv
Om det inte finns någon arvinge till den som
vid sitt frånfälle var fast obosatt i landskapet,
tillfaller arvet landskapet Aland. Fast egendom
eller därmed jämförbar annan egendom, som
landskapet har fått i arv, som finns utanför
landskapet och som inte behövs för att täcka
boets skulder, skall dock överlåtas till staten.
64 §

Examen i annat nordiskt land
Genom förordning kan stadgas att en examen som utgör behörighetsvillkor för statstjänst i landskapet kan ersättas med en jämförbar examen i Danmark, Island, Norge eller
Sverige.

13

Självstyrelsciag för Aland

upphävas annat än genom överensstämmande
beslut av riksdagen och lagtinget, inte heller
kan avvikelse från den göras på något annat
sätt. Besluten skall i riksdagen fattas i den
ordning som gäller vid ändring, förklaring eller
upphävande av grundlag och i lagtinget med en
majoritet om minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.
I landskapslag kan stadgas att beslut om
antagande av landskapslag skall fattas av lagtinget med minst två tredjedelar av de avgivna
rösterna. En landskapslag där ett sådant stadgande ingår skall antas i samma ordning.

Skattefrihet för landskapet

Införande av kommunal rösträtt
vissa fall
Under de förutsättningar som anges i landskapslag medges finska medborgare som saknar hembygdsrätt samt danska, isländska,
norska och svenska medborgare rösträtt och
valbarhet vid val av förtroendevalda inom
kommunalförvaltningen.
Beslut om antagande av en landskapslag som
avses i 1 mom. skall fattas med minst två
tredjedelar av de avgivna rösterna.

Hembygdsrätt
Den som när denna lag träder i kraft har sitt
egentliga bo och hemvist i landskapet har rätt
att på ansökan hos landskapsstyrelsen erhålla
hembygdsrätt i enlighet med den äldre lagens
stadganden därom.
I fråga om hembygdsrätt följer adoptivbarn
sina adoptivföräldrar även då barnet har adopterats innan denna lag träder i kraft.
73 §

Utövande av näring
11 kap.
Ikraftträdelse- och övergångsstadganden
70 §

Ikraftträdande
66 §

72 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 19
Genom denna lag upphävs självstyrelselagen
för Åland av den 28 december 1951 (670/51)
jämte senare ändringar (den äldre lagen), samt
lagen den 16 februari 1979 om tillämpningen i
landskapet Åland av lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden ( 182179) och övriga
stadganden som står i strid med denna lag.
Åtgärder som verkställigheten av denna lag
förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.
Landstinget kan redan innan lagen träder i
kraft vid antagande av landskapslag tillämpa
denna lags stadganden. En sådan landskapslag
blir dock inte gällande förrän denna lag har
trätt i kraft.
Ålandsdelegationen som utses enligt denna
lag sköter också de uppgifter som enligt den
äldre lagen ankommer på Ålandsdelegationen.

Den som när denna lag träder i kraft har sitt
egentliga bo och hemvist i landskapet har rätt
att, sedan han utan avbrott varit bosatt under
fem år i landskapet, utöva näring i landskapet
med stöd av stadgandena i den äldre lagen.
Enskilda personer, bolag, andelslag, föreningar, andra sammanslutningar och stiftelser, som när denna lag träder i kraft utövar
näring i landskapet med stöd av stadgandena i
den äldre lagen, har rätt att även framdeles
utöva näring enligt den äldre lagen.
74 §

Behandling av ärenden vid övergång
av behörighet

71 §

Ett ärende som är anhängigt när behörighet
enligt denna lag övergår från en myndighet till
en annan skall slutbehandlas av den myndighet
där ärendet är anhängigt, varvid den lagstiftning som gällde före överföringen skall iakttas.
Då ändring söks i en myndighets avgörande
som har givits innan behörigheten övergick
skall den äldre lagen och annan tillämplig
tidigare lag följas.

68 §

Tidigare stadgandens giltighet

75 §

Valkrets

Har genom denna lag eller med stöd av den
till rikslagstiftningen hänförts ett rättsområde
som tidigare reglerats genom landskapslag,
eller till landskapets lagstiftningsbehörighet
överförts ett område som tidigare har reglerats
genom rikslagstiftning, skall landskapslag eller
rikslagstiftning, som inom detta rättsområde
tillkommit innan denna lag har trätt i kraft,
fortfarande tillämpas i landskapet till dess den
upphävts, landskapslagen genom förordning
och rikslagstiftningen genom landskapslag.

Statsanställda

Vid riksdagsmannaval och vid val av republikens president utgör landskapet en valkrets.
Om dessa val stadgas särskilt.
69 §

Ändring av självstyrelse/agen. Landskaps/agar
som antas med kvalificerad majoritet
Denna lag kan inte ändras, förklaras eller

Den vars uppgifter i ett anställningsförhållande till staten enligt denna lag har överförts
till landskapet skall, om han samtycker därtill,
med bibehållna förmåner överflyttas till motsvarande uppgifter i landskapets tjänst i enlighet med vad som stadgas genom förordning.
Till dess en förordning som avses i 42 § 1
mom. har givits, skall om den språkkunskap
som krävs av den som anställs i statens tjänst i
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landskapet gälla vad som när denna lag träder i
kraft stadgas i den äldre lagen och i lagstiftningen om den språkkunskap som skall av
statstjänsteman fordras.
Den som när denna lag träder i kraft är
anställd i statens tjänst i landskapet är utan
hinder av en förordning som utfärdats med
stöd av 42 § 1 mom. fortfarande behörig att
inneha anställningen.

Prop. nr 73

Till extraordinarie anslag som har blivit
stadfäst innan denna lag träder i kraft kan
tillägg beviljas under två år efter ikraftträdandet.
Avräkningsgrunden skall ändras, om grunderna för statsbokslutet innan lagen träder i
kraft genomgår ändringar enligt 47 § 2 mom.
78 §

Mark, byggnader och anläggningar
76 §

Tjänsteåtal
Vad som i den äldre lagen stadgas om
tjänsteåtal mot lantrådet, ledamöter och föredragande vid landskapsstyrelsen samt andra
tjänstemän vid landskapsförvaltningen skall
gälla till dess annorlunda stadgas genom
förordning.

Vad som stadgas i 61 § 2 mom. gäller även
mark, byggnader och anläggningar som när
denna lag träder i kraft används för egentlig
statsförvaltning.
Genom förordning kan stadgas att annan
staten tillhörig mark, byggnad eller anläggning
än sådan som avses i 1 mom. övergår till
landskapet.
79 §

77 §

Lös egendom

Ordinarie finansiell utjämning, extraordinarie
anslag och ändring av avräkningsgrunden
Ordinarie utjämning enligt den äldre lagen
verkställs sista gången för året innan denna lag
träder i kraft.

Då en landskapsmyndighet enligt denna lag
övertar en statsmyndighets verksamhet, skall
statsmyndighetens lösa egendom i landskapet,
vilken behövs för verksamheten, utan ersättning överlåtas till landskapet.

Självstyrelselag för Åland
länge avtalet är i kraft. På en förlängning av
avtalet tillämpas dock 1 mom.
3 §
Utan hinder av denna lag får bröstarvinge
och make genom arv förvärva egendom som
avses i 2 § och, om de är delägare i ett dödsbo
som äger eller besitter fast egendom, förvärva
andelar i dödsboet. Vid avvittring som förrättas efter en make får den efterlevande utan
hinder av denna lag förvärva egendom på
grund av giftorätt. Genom landskapslag stadgas under vilka förutsättningar en bröstarvinge
eller make utan hinder av denna lag med stöd
av testamente kan förvärva egendom som avses
i 2 §. Likaså stadgas genom landskapslag under vilka förutsättningar en make kan äga eller
besitta sådan egendom tillsammans med den
andra maken som har hembygdsrätt samt under vilka förutsättningar en make kan äga eller
besitta sådan egendom när makarnas samliv
har upphört eller efter äktenskapsskillnad.
Är någon annan än en bröstarvinge eller den
efterlevande maken delägare i ett dödsbo som
äger eller besitter fast egendom och har en

Samtidigt har riksdagen beslutat hemställa

att regeringen måtte bereda en proHelsingfors den 15 februari 1991

Lag
om ändring av lagen om inskränkning i rätten" att förvärva och besitta fast egendom
i landskapet Aland
I enlighet med riksdag"ens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen stadgar,

ändras med bifall av Alands landsting i lagen ?en 3 januari 1975 om inskränkning i rätten att
förvärva och besitta fast egendom i landskapet Aland (3175) lagens rubrik samt 2 och 3 §§ som
följer:

Jordförvärvslag för Åland
2§
Personer som inte har åländsk hembygdsrätt
samt bolag, andelslag, föreningar, andra sammanslutningar, anstalter, stiftelser eller samfund får inte utan tillstånd av landskapsstyrelsen med äganderätt förvärva eller med stöd av
legoavtal eller något annat avtal besitta fast
egendom i landskapet. Genom landskapslag
kan stadgas om undantag från detta.

Vad denna lag stadgar om förvärv av fast
egendom skall även gälla en outbruten del av
en fastighet samt förvärv genom överlåtelse av
andel i ett dödsbo som äger eller besitter fast
egendom.
Den som förlorar sin hembygdsrätt behöver
inte med anledning härav tillstånd för att
besitta fast egendom med stöd av ett redan
ingånget legoavtal eller något annat avtal så
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sådan delägare inte hembygdsrätt, kan landskapsstyrelsen, om dödsboet inte har skiftats
inom två år från dödsfallet och dödsbodelägaren inte har beviljats tillstånd enligt 2 § 1
mom., med samma rätt som en dödsbodelägare yrka skifte av dödsboet. Angående rätten att
besitta fast egendom som vid skiftet har tillfallit en här nämnd dödsbodelägare gäller i övrigt
vad som i denna lag stadgas om förvärv av fast
egendom.
I 2 § nämnd egendom som utgör pant eller
säkerhet för en obetald fordran kan utan
tillstånd förvärvas av en bank för högst fem
år. Sedan denna tid har löpt ut skall i fråga om
förvärvet iakttas vad som i övrigt stadgas i
denna lag.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 19
På sådana förvärv av egendom som avses i
denna lag och som har skett innan lagen trätt i
kraft tillämpas den tidigare lagen.
Vid förlängning av giltighetstiden för ett
legoavtal eller något annat avtal som har ingåtts innan denna lag har trätt i kraft skall
denna lag tillämpas.

posztzon om att regeringsformen kompletteras med ett stadgande om självstyre/se för landskapet Aland.

