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SJÄLVSTYRELSEPOLITISKA NÄHNDENS BETÄNKANDE nr 

1/1976-77 med anledninv av landstin~sman Olof .... '' 

Janssons m. fl. hemställninp:smotion enligt 27 § 

landstin~sordningen med anh~llan om utredning, 

huruvida statsrådets villkor i sam1xnc1 med extra 

ordinarie anslaget för självstyrelsegården m.fl. 

anläggningar (P roi ek t -77) rör landskanets för

fattninr:senli~a rättigheter. 

Landstinget har inbegärt självstyrelsepolitiska nämndens yttrande över ovan 

nänmda hemställningsmotion. Nämnden har i ärendet hört ordföranden i :'Hands

delegationen, landshövdingen Martin Isaksson, lantrådet Alarik HägP;blom, re

,r;eringsrådet Osmo Kalliala samt överingenjören Anders Lindholm och får i 

ärendet anföra följande. 

Hemställningsmotionen utmynnar i begäran om klarläp:,r;ande av de i samband med 

beviljande av extra ordinarie anslaget för siälvstyrelsegården (Projekt -77), 

av statsrådet fastställda villkorens inverkan nå landskanet Alands författ

nin.cr,senliga rättigheter. 

Enligt finansministeriets skrivelse den 8 anril 1970 lyder statsrådets beslut 

om utanordnandet av statsanslagen för Projekt -77,nunkterna 1-3 nå följande 

sätt: 

'~. Ar 1971 påbörjas arbetena på ett turisthotell och en värmecentral. Där

efter påbörjas år 1974 byggandet av en självstyrelsegård och efter att den 

blivit färdig 1976, uppförandet av en museibyr:gnad och en ämbetsbostad för 

lantrådet. 

2. Ackordsöverenskommelserna bör unn~öras så, att årli~en i medeltal 4 milj. 

mark används för byggnadsarbeten, så att arbetena kan avslutas år 1977. 

3. De åländska myndigheterna bör under nämnda tid avhålla sig från att nå

börja andra större byg,P,Iladsföretar;, och i+all detta är ofrånkomlipt, bör 

sådana ärenden innan förverkligandet av byggnadsföretaget sker i form av 

framställningar om extraordinarie statsanslag +örelägr;as Renublikens Pre

sident för godkännande." 

Bakgrunden. 

Projekt -77, som omfattar hotell- och restauranganlär;gninr;, landskanets själv

styrelsegård jämte museibyggnad och ämbetsbostad för lantrådet samt parkerings

och tekniska anläggningar, föregicks av omfattande förberedelsearbeten och dis-
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kussioner mellan landskansstyrelsen å ena sidan samt finansministeriet och 

andra myndigheter i Helsingfors å den andra. De tidsnlaner som då diskuterades 

avsåg att skapa förutsättningar för en jämn sysselsättning inom bygp;nadssek,. 

torn i landskanet och ur statsfinansiell synpunkt en jämn ansla,gsfördelning 

under byggnadstiden. Även ' and:r<räRtuella projekt i landskanet (bergskydds

rurn, länsstyrelse, laxodlingsanstalt, sjöfartsskolor rn.rn.) diskuterades då rnefrlan 

landskapsstyrelsen och finansministeriet ur just dessa synpunkter. Diskus

sionerna ledde till enig uppfattning beträffande återhållsamhet i fråga om 

igångsättande av andra byggnadsprojekt än Projekt -77 och tidsbundenhet för 

v1ssa speciella byggnadsföretag. Den då uppp,jorda nlanen avsåg den tidsrymd 

under vilken Projekt -77 skulle pågå, d.v.s. fram till början av år 1977. 

Ovanstående kan sägas utp,öra bakgrunden till de sedermera i statsrådets beslut 

intagna villkoren, varom även republikens nresident informerades av finans

ministeriet. 

Självstyrelsepolitiska nämnden har ansett att det i sak inte skulle ha någon 

betydelse för bedömningen av ärendet att i detalj redogöra för de olika skedena 

i förhandlingarna utan konstaterar endast att diskussionerna utmynnade i en 

tids- och finansieringsnian där vardera partens intresse av en jämn syssel

sättning och anslagsfördelnin,g i stort sammanföll. 

Sedan republikens nresident i december 1969 stadfäst beslutet om extra or

dinarie anslag för Projekt -77 meddelades landskapsstyrelsen om statsrådets 

beslut i skrivelse som anlände till landskapsstyrelsen den 29 anril 1970. 

Landskapsstyrelsen besvarade brevet den 11 maj samrna år och framhöll be

träffande de under punkt 3 i finansministeriets skrivelse nämnda villkoren, 

"att där ingående synpunkter av landskansstyrelsen kornmer att beaktas, var

vid landskapsstyrelsen dock önskar anteckna, att de legala grunderna för 

landskapets hushållning givetvis icke i och för sig kan ternnorärt ändras 

genom direktiv eller överenskommelser utanför självstyrelselagstifningens ram". 

I remissdebatten i november samrna år informerade dåvarande lantrådet Martin 

Isaksson landstinget i ärendet men någon reaktion från landstingets sida 

förekorn icke. 

Självstyrelsepolitiska nämnden konstaterar att en form av överenskommelse 

de facto träffats mellan verkställande landskansmyndigheter och berörda myn

digheter i Helsingfors. Nämnden tolkar även landstingets uteblivna reaktion 

såsom ett godkännande av landskapsstyrelsens åtgärder och ett tyst medgivande 

till statsrådets villkor inom självstyrelselagstiftningens ~ränser. Innebörden 
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av villkoren synes dock ha uppfattats olika av finansministeriet och siälv

styrelsemyndigheterna. 

Självstyrelsepolitiska nämnden noterar i sammanhanget att brister i +råga 

om informationen i detta liksom i övriga fall föreligp;er när det gäller 

redogörelse för landstinget över resultatet av framställnin~ar om extra or-

dinarie anslag. Det vore därför önskvärt att landstinget så snart som mö j liq;t 

underrättades om de beslut i extra ordinarie ansla~sfråvor som meddelas land-.__, o.._::> 

skapsstyrelsen. 

Villkor i samband med extr~ ordinarie anslag. 

I fråga om rätten att föreskriva villkor kan särskiljas två frågeställningar, 

nämligen: 

vilka villkor som kan ställas, och 

vilken instans som fastställer dessa. 

I sitt beslut om extra ordinarie anslag kan ålandsdele.r:ationen enliQ;t 31 § 

självstyrelselagen framställa förslag om tiden, sättet och ordningen för an

slagets utgivande samt om de villkor vilka härvid bör fästas i syfte att 

trygga anslagets användning för avsett ändamål. Förslaq; om dylika villkor 

har också intagits i beslut av ålandsdelegationen som rör nya extra ordinarie 

anslag. stadgandet infördes i den nya självstyrelselagen av år 1952. stats

rådet å sin sida har enligt 41 § regeringsformen en allmän befogenhet att 

meddela föreskrifter i förvaltningsärenden. Före år 1952 Aberonades just denna 

41 § såsom grund för de villkor som då fastställdes för extraordinarie anslag. 

Enligt tillämpad praxis har presidenten i besluten om stadfästelse icke utta

lat sig om villkoren utan överlåtit på statsrådet att "vidtaga behöriq;a åt

gärder för utanordnandet av det ifrågavarande extra ordinarie anslaget" eller 

i något fall, "uppdragit åt finansministeriet att fastställa de villkor vilka 

bör iakttagas då beslutet förverkligas". Enligt självstyrelsepolitiska nämn

dens uppfattning innebär denna fullmakt från presidenten att statsrådet eller 

finansministeriet icke har annan uppgift än att med stöd av 41 § regerings

formen pröva de av ålandsdelegationen föreslagna villkoren och icke utfärda 

andra än dessa eller åtminstone icke andra än rent praktiska ordningsföre

skrifter. Det faller sig även naturligt att villkoren heller inte borde få 

beröra något annat än det aktuella projektet eller ingrina nå nå.got annat 

område inom självstyrelseförvaltningens behörighet. 

Självstyrelsepolitiska nämnden konstaterar också, av de beslut som granskats, 

att riksmyndigheterna normalt endast gjort smärre ändrin.gar eller tillä,r;g i 
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de av ålandsdelegationen gjorda förslagen. Formellt finnes anledning att 

precisera stadgandena om behandlingsordnin~en men självstyrelsenolitiska 

nämnden finner också att finansministeriet å sin sida anser att större 

ändringar icke bör vidtagas utan landskapsmyndigheternas hörande. 

Tolkning av villkoren för Projekt -77. 

I samband med stadfästandet av beslutet om extraordinarie anslag för själv

styrelsegården, turisthotellet och tillhörande anläggningar unndrog republi

kens president på sedvanligt sätt åt statsrådet att vidtaga behöriga åtgär

der för utanordnandet av ifrågavarande anslag. statsrådet intog därefter så

som villkor den ovan citerade punkt 3 som nämnes i hemställningsmotionen. 

Detta villkor ingick inte i ålandsdelegationens förslag. 

Självstyrelsepolitiska nämnden har ovan konstaterat att statsrådets beslut 

baserar sig på de underhandlingar vilka fördes mellan finansministeriet och 

landskapsstyrelsen och att invändningar mot att resultatet i form av villkor 

intogs i beslutet vid den tidpunkten kunde ha nåtalats av landstinget. Vad 

som nu aktualiserats är i första hand innebörden i villkoren och av vem 

dessa skall tolkas. 

Enligt 43 § 2 mom. självstyrelselagen kan unnkommen meninc;sskiljaktighet l 

viss förvaltningsfråga på anmälan av antingen landska"!)sstyrelsen eller 

riksmyndighet avgöras av högsta domstolen. stadgandets syfte är, enligt 

förarbetena till lagen, att reglera sättet för lösning av vederbörande 

administrativa myndigheters kompetens. stadgandet har begränsats till att 

endast omfatta kompetenstvister i förvaltningsärenden och självstyrelse

politiska nämnden ifrågasätter därför möjligheterna att överhuvudtaget hos 

högsta domstolen anhängiggöra ett ärende av detta slag där en form av över

enskommelse ligger till grund och ingen bestritt landskanets formella rätt 

att oaktat villkoren välja ordinarie årsstaten för erforderliga anslag. 

Självstyrelsenolitiska nämnden kan för sln del icke heller anvisa någon 
ratts- -

annan ;instans som på förhand skulle kunna avgöra tolkninp;sfrågor av detta 

slag. Ett slutligt besked i ärendet torde kunna fås först i och med att 

frågeställningarna i konkret form vid en avräknin~ underställes renublikens 

president. 

Enligt självstyrelsepolitiska nämndens bedömning förelig~er en situation 

där de olika uppfattningarna mellan landskansmyndigheterna och finansminis

teriet är en fråga som på förhand kan lösas endast genom en tolkninP; som 

omfattas av vardera gemensamt. 
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Det kan i fråga om tolkningen av villkorens innebörd nämnas att vid de dis

kussioner som fördes inför Projekt .,.77, för landskapets del angavs de byp.:g.,

nadsföretag för vilka anslag kunde bli aktuella såsom extra ordinarie under 

tidsperioden. Därvid ansågs självklart att t.ex. årliga kommunikationsinveste

ringar icke innefattades i tidsplanen, som för övrigt sträckte sig fram till 

år 1977. Där fanns ej heller andra större engångsanslag angivna, t.ex. för 

färjor. En sådan tolkning, att villkoren skulle få ingrina i den regelbund

na årliga ordinarie avräkningen mellan riket och landskanet, t.ex. inom kom

munikationsväsendet, finner nämnden därför främmande. Detta överensstämmer 
med landstingets tidigare uppfattning i dylika frågor. 

slutsatser, 

Även om landstinget 1 formellt avseende kunde ha framfört invändningar mot de 

av statsrådet ställda villkoren finner självstyrelsenolitiska nämnden inte 

att villkoren skulle åsidosatt landskanets författninr.senliga rättip,heter, 

såvida man betraktar överenskommelsen med den innebörd som däri lagts av 

landstinget. Kvar står emellertid frågan om finansministeriets ensidiga 

tolkning av villkoren beskurit landstingets budgeteringsrätt och om valrätten 

ifråga om ordinarie respektive extraordinarie anslag i nåc;ot avseende in

skränkts. Nämnden konstaterar att någon klar gränsdragnin.g mellan ordinarie 

och extraordinarie anslag icke finnes, vilket tidigare i många sammanhang 

påpekats. Systemet har i hög grad varit beroende av tolkning och nraxis. För

fattningsmässigt kvarstår dock entydigt landstingets rätt att nå basen av 

tillbudsstående underlag fritt välja mellan ordinarie resnektive extraordinarie 

väg. Av landstinget vald ordinarie finansieringsväp.: för nrojekt, som enligt 

landstingets bedömning av villkoren faller utanför nunkt 3 i statsrådets 
beslut, borde därför vid avräkningsförfarandet icke enhClrt YJ?l nn_md av 

dessa viJ lkor kunna ställ as utom kolumn. 

Anknytning till Vårdöleden. 

De principiella frågorna rörande villkoren för Projekt -77 har särskilt aktua

liserats i samband med planerinp; och budgetering för lösandet av skän:årdens 

trafik, där en av de första etapperna rör bY.P:.P.:andet av bro till Vårdö. Själv

styrelsepolitiska nämnden har därför funnit anledning att kort beröra denna 
fråga, 

Bil. Sammanställning över 
särskilda byggnadsprojekt nå Aland 1972-

Närvarande i nämnden: ordförande, talman Folke Woivalin, viceordförande Nils 

Dahlman samt ledamöterna Viktor Arvidsson, Olof Jansson och Lasse Wiklö+. 



889 
-6-

Mot bakgrunden av vad ovan anförts finner nämnden, att Vårdöbron som bygg~ 

nadsprojekt på basen av dess planerade tidsmässiga och finansiella upp

läggning inom landskapet tillkommande skäliga ordinarie medel faller utom 

ramen för villkoren i samband med projekt ~77. Det framstÅ.r nämligen up!,"len.,.. 

bart att förenämnda planläggning skett under självstyrelsepolitiskt ansvar 

och att landstinget därvid även tagit skälig hänsyn till dEt statsfinansiella 

läget genom återhAllsamhet på. andra områden inom vägbyggnadsanslap,en. Med 

beaktande av ovan i betänkandet framförda synpunkter anser nämnden tillika ' 

ändarnålsenligt att sysselsättningsförhållandena i landskapet beaktas. i tids

planen för brobyggets förverkligande med hänsynstagande till pågående bygg

nadsprojekt i landskapet. 

Självstyrelsepolitiska nämnden konstaterar slutligen, att de i hemställ

ningsmotionen väckta frågeställningarna innehåller aspekter av stor prin

cipiell bärvidd för, inte bara den åländska självförvaltning;en, utan också 

beträffande handlägr,ningsordningen för extraordinarie anslag och att er., 

farenheterna från detta ärende därför bör beaktas vid revisionen av själy..-. 

styrelselagstiftningen. 

Självstyrelsepolitiska nämnden får med hänvisning till ovanstående i övriq;t 

föreslå 

att Landstinget antecknar slg självstyrelse

politiska nämndens yttrande till kännedom, 

samt 

att betänkandet bringas landskapsstyrelsen till 

kännedom. 

Mariehamn den 4 november 1976, 

----På självst~~vägnar: 

~Woivalin }?j_ 

Bil. Sammanställning över 

talman b~
enrik Gu~ 

sekreterare. 

särskilda byggnadsprojekt nå Aland 1972-

Närvarande i nämnden: ordförande, talman Folke Woivalin, viceordförande Nils 

Dahlman samt ledamöterna Viktor Arvidsson, Olof Jansson och Lasse Wiklö::f. 
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