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Riksdagens svar på regeringens pr9position med förslag till lag 
om ändring av självstyrelselagen för Aland 

Till riksdagen har överlämnats regeringens 
proposition nr 307 med förslag till lag om 
ändring av självstyrelselagen för Åland. Riks
dagen, som i ärendet har mottagit grundlags-

utskottets betänkande nr 9, har efter sådan 
behandling som stadgas i 67 § 2 mom. riksdags
ordningen antagit följande lag: 

Lag 
om ändring av självstyrelselagen för Åland 

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen stadgar, 
och med Ålands lagtings bifall 

upphävs i självstyrelselagen för Åland av den 16 augusti 1991 (1144/91) 30 § 9 punkten, 
ändras 19 § 1 och 2 mom., 32 § 3 mom., 38 § 2 mom. och 67 § 1 mom. samt 
fogas till lagen ett nytt 9 a kap. och en ny 60 a § som följer: 

19 § 

Lagstiftning skontrollen 

Beslut om antagande av landskapslag skall 
tillställas justitieministeriet, samt Ålandsdelega
tionen som avger utlåtande över beslutet till 
justitieministeriet innan beslutet föredras för 
republikens president. 

Finner republikens president att lagtinget har 
överskridit sin lagstiftningsbehörighet eller att 
landskapslagen rör rikets inre eller yttre säker
het, kan presidenten, efter att högsta domsto
lens utlåtande har inhämtats, inom fyra måna
der från den dag då lagtingsbeslutet delgavs 
justitieministeriet förordna att lagen skall för
falla i sin helhet eller till någon viss del. 

32 § 

Överenskommelseförordningar 

Över förslag till överenskommelseförord
ningar skall utlåtande av Ålandsdelegationen 
begäras. Överenskommelseförordningar ut
färdas av republikens president. 
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38 § 

Skriftväxlingsspråk 

Fördrag som enligt 59 § skall tillställas lag
tinget för godkännande, kan likväl översändas 
till landskapet på originalspråket, om fördraget 
med stöd av lag inte publiceras på svenska. En 
handling som enligt 59 a § skall delges land
skapet kan översändas på originalspråket, om 
den inte ännu översatts till svenska. 

9 a kap. 

Ärenden som gäller Europeiska unionen 

59 a § 

Beredningen av ärenden som gäller Europeiska 
unionen 

Landskapsstyrelsen skall underrättas om 
ärenden som bereds inom Europeiska unionens 
institutioner, om saken faller inom landskapets 
behörighet eller annars kan ha särskild bety
delse för landskapet. 
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Landskapsstyrelsen har rätt att delta när de 
ärenden som avses i I mom. bereds vid 
statsrådet. 

59 b§ 

Tillämpning av Europeiska gemenskapens 
gemensamma politik 

Landskapsstyrelsen formulerar, till den del 
ärendet faller inom landskapets behörighet, 
Finlands nationella ställningstagande vid 
tillämpningen av Europeiska gemenskapens ge
mensamma politik på Åland. 

59 c§ 

Europeiska gemenskapens regionkommitte 

Till en av Finlands representanter i Euro
peiska gemenskapens regionkommitte skall 
föreslås en kandidat som landskapsstyrelsen 
utser. 

Helsingfors den 20 december 1994 

60 a§ 

Sekretess 

Rikslagstiftningen gäller för sekretess och 
handlingars offentlighet i frågor som avses i 9 
och 9 a kap. 

67 § 
Införande av kommunal rösträtt i vissa fall 

Under de förutsättningar som anges i land
skapslag medges finska medborgare som sak
nar hembygdsrätt samt danska, isländska, 
norska och svenska medborgare rösträtt och 
valbarhet vid val av förtroendevalda inom 
kommunalförvaltningen. Sådan rösträtt och 
valbarhet kan på samma sätt medges medbor
gare i andra stater. 

Denna lag träder i kraft den 
19 . 
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Riksdagens svar på regeringens proposition med förslag till lag 
om upphävande av lagen om skattelättnader för främjande av 
produktiomwerksamheten 

Till riksdagen har överlämnats regeringens 
proposition nr 308 med förslag till lag om 
upphävande av lagen om skattelättnader för 

främjande av produktionsverksamheten. Riks
dagen, som i ärendet har mottagit statsutskot
tets betänkande nr 85, har antagit följande lag: 

Lag 
om upphävande av lagen om skattelättnader för främjande av produktionsverksamheten 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

I § 
Genom denna lag upphävs lagen den 23 

februari 1979 om skattelättnader för främjande 
av produktionsverksamheten (221179) ]ämte 
ändringar. 

Helsingfors den 17 december 1994 
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2§ 
Denna lag träder i kraft den 

199 . 


