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N:o 39/1945 
P 1 e n u m den 30 oktober 

kl. 6 e.m. 

Vid protokollet notarien B.G. Limnell. 
Upp:cop: samtliga representanter voro närvarande. 
Lanlrådet hade kommit tillstädes. 

Le.ndstingsmännen Jansson och Helin .beviljades på anhållan 
ledighet för enskilda angelägenheter, Jansson f r . o· • m morgondagen 
för återstoden av sessionen och Helin från de plena, som under· 
denna extra session frardeles komme att utsä ttas. 

Föredrogs · 

Reger ingens svar av den 27 september 1945 i anledning ar lands
tingets skrivelse den 11 september 1945. 

Skri velsen 1 som icke föranledde något uttalande ellel:' åtgärder 

f rån lru~dstingets sida 7 lades till handlingarna . 
För bor dläggning föredrogs 

Förhandlingsutskottets skrivelse till Ålands landsting med 

förslag om '4tseend~ ay tvenne medlemmar i en statskommitte 1 som 
rege~ingen . f~rklarat sig komma att tillsä~~a för r evis ion av den 
å ländska sj ä lvstyrelselagst;iftningen. 

Ärendet bqrdlades till nästa plenum 7 som utsattes till i 
morgon kl. 12 p.d. 

Plenum avslutades kl. 6.30 e.m. 
I 
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Signum: Regeringen. 
Helsingfors den 27 september 
1945. 
N: o 897 

' 

Till Talmannen för Ålands Lands·ting, 
Herr Johannes ~blmberg ~ 

Marie hamn. 

'Som svar på den av Eder samt vicetalmännen Tor Brenning och 
Herman Y.!attsson å Landstingets vägnar till Regeringen riktade 
skrivelse får Statsrådet meddela följane: 

R~geringen finner att .de ~ngelägenhater, som i Ålands lands
tings nu fbreliggande framställning beröras, icke $ällå ·sådana 
spcSrsmål, i vilka landstinget. med stöd av självstyrelselagen äger 
initiativrätt och befogenhet ~tt påkalla vissa i·uageh angivna 
åtgärder från Regerihgens sida• I den mån framställningen avser 
Ålands förhållande till utländsk makt och ändring av iandskapets 

' ' 
inte~n$.tionellt fastslagnti ställning faller framställningen utom 
ramårt för landstingets be~örighetsom~åde. 

De framställningar och förslag, soID av landstinget göras, sko
la städse med förståelse prövas åv Regeringen inom de gränser 
autonomilagstiftningen samt rikets enhet och suveränitetsprincipen 
det medgiva. 

Vad frågan om Ålandsöarnas internationella ställning vidkommer, 
kan Regeringen i detta sammanhang endast konstatera, att det 
mellan Republiken Finland och de Socialistiska Rådsrepublikernas 
Förbund den 11 oktober 1940 avslutade fördraget angående ÅJ.ands
öarnas demilita.risering genom avtalet av den 19 september 1944. 
om vapenstillestånd mellan å ena sidan Republiken iFinland och å 
andra sidan de Socialistiska Rådsrepublikernas F.örbund samt det 
Förenade Konungariket. Stabritannien och Nord-Irland ~ter till 
fullo satts i kraft, varefter samtliga befästningsanläggningar på 
öarna numera demolerats • 

Statsminister J.K. Paasikivi 
Regeringsråd Knut Kindt 
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R e p u b , 1 .t k e: m s P r e s i d e n t s 

. sk.'1.ri~eise till Ålarlds landsting med anlednirgav Riks
dagens skrivelse om antagande av självstyrelselag för 
Åland och lag om utöv~nde av lösningsrätt vid över
låtelse av fastighet i landskapet Åland. 
Till Ålands landsting överlämnas härmed i det avseende 

36 § lagen den 6 maj 1920 om självstyrelse för Åland, 7 § 

lagen den 1 april 1938 om utövande av lösningsr~tt vid 
försäljning av fastighet i landskapet Åland och 7 § lagen 
den 11 augusti 1922 innehållande särskilda stadganden röran -
de landskapet Ålands· befolkning stadga följande av Rik;s
dagen den 12 oktober -1951 antagna lagar, nämligen själv
styrelSelag för Åland och lag om ut.övande av lösningsrätt 
vid överlåtelse av fastighet i landskapet Åland. Riks-
dagens skriveJse i ärendet torde samtidigt med · landsti.ngets 
sva~ .. · återställas. 

ffelsingfors den 2 november 1951. 

R e p u b 1 i k e n s P r e s i d e n t 

J. K. Paasikivi 

Justitieminister Sven Högström 


