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 1936:1 Landskapslag (1936:1) angående innehavares av tjänst och befattning i landskapet Åland rätt till

  skadestånd vid olycksfall ..............................................................................................................................  D 37 149

 1942:10 Landskapslag (1942:10) innehållande särskilda bestämmelser angående biografer och offentliga 

  biografföreställningar i landskapet Åland .......................................................................................................  G 8 257

 1943:13 Landskapslag (1943:13) om läroanstalter för hemslöjd i landskapet Åland ....................................................  O 14 950

 1947:6 Landskapslag (1947:6) om apoteksavgift i landskapet Åland.........................................................................  F 4 203

 1950:25 Landskapslag (1950:25) angående penninginsamlingar i landskapet Åland ...................................................  G 13 267

 1951:19 Landskapslag (1951:19) angående landskaps- och kommunalvapen i landskapet Åland  ..............................  A 13 25

 1952:11 Landskapslag (1952:11) angående sigill för självstyrelsemyndigheterna samt

  landskapsförvaltningen underlydande ämbetsverk och tjänstemän ävensom kommunala

  myndigheter i landskapet Åland ....................................................................................................................  A 14 25

 1953:16 Landskapslag (1953:16) om bosättningslån i landskapet Åland .....................................................................  M 5 720

 1956:39 Landskapslag (1956:39) om fiske i landskapet Åland ....................................................................................  I 25 447

 1957:23 Landskapslag (1957:23) om allmänna vägar i landskapet Åland ...................................................................  N 6 782

 1957:35 Landskapsförordning (1957:35) angående verkställighet och tillämpning av landskapslagen om fiske ..........  I 26 457

 1964:16 Landskapslag (1964:16) om kommunalvägar................................................................................................  N 8 800

 1965:9 Landskapslag (1965:9) om fornminnen .........................................................................................................  O 26 982

 1966:10 Landskapslag (1966:10) om lotterier.............................................................................................................  G 9 259

 1966:13 Lag (1966:13) om rätt till allmänt vattenområde inom landskapet Åland .......................................................  A 5 17

 1969:18 Landskapslag (1969:18) om tillämpning av jordlegolagen i landskapet Åland ................................................  H 14 377

 1969:29 Landskapslag (1969:29) om stängselskyldighet ............................................................................................  I 10 433

 1970:39 Landskapslag (1970:39) om lagtingsval och kommunalval (1994/63) ...........................................................  B 3 48

 1971:15 Landskapslag (1971:15) om parkeringsbot ...................................................................................................  N 16 860

 1971:42 Landskapslag (1971:42) om Ålands landskapsregering (2008/11) .................................................................  D 1 97

 1971:51 Landskapslag (1971:51) om vissa pensioner, som skall betalas av landskapsmedel......................................  D 43 154

 1972:13 Landskapslag (1972:13) om lagberedningen.................................................................................................  D 6 105

 1972:25 Landskapslag (1972:25) om lantbruksnämnder (1998/85) ............................................................................  I 7 425

 1972:50 Landskapslag (1972:50) om räntestöd till kommuner för anskaffande av områden för bostadsproduktion .....  E 12 192

 1973:12 Landskapslag (1973:12) om kommunalskatt för begränsat skattskyldig ........................................................  F 15 217

 1973:47 Landskapsförordning (1973:47) om räntestöd till kommuner för anskaffande av områden för

  bostadsproduktion ........................................................................................................................................  E 13 193

 1974:21 Landskapslag (1974:21) om behandling av berusade  ...................................................................................  G 3 250

 1974:23 Landskapslag (1974:23) om avloppsvattenavgift...........................................................................................  F 24 221

 1974:83 Landskapslag (1974:83) om resandeavgift....................................................................................................  F 5 204

 1975:7 Jordförvärvslag (1975:7) för Åland (1991/72) ................................................................................................  A 2 12

 1975:9 Landskapslag (1975:9) om motorfordonsbyrån .............................................................................................  D 19 118

 1975:56 Landskapslag (1975:56) om resebyrårörelse ................................................................................................  J 4 470

 1975:58 Landskapslag (1975:58) om ärendenas handläggning i landskapsregeringen (2008/12)  ..............................  D 2 98

 1975:64 Förordning (1975:64) om ordnandet av undervisningen vid Ålands handelsläroverk ......................................  O 9 944

 1976:22 Landskapslag (1976:22) om anmälan om val av pensionsrätt i vissa fall .......................................................  D 42 154

 1976:26 Landskapslag (1976:26) om Ålands självstyrelsedag .....................................................................................  A 8 18
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 1976:33 Landskapslag (1976:33) om yrkesmässig trafik ............................................................................................  N 27 895

 1976:34 Landskapslag (1976:34) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om transport av farliga 

 ämnen (1995/62) ..........................................................................................................................................  N 19 865

 1976:43 Landskapslag (1976:43) om tillämpning av lagen om exportgaranti i landskapet Åland .................................  J 37 504

 1976:67 Landskapslag (1976:67) om förströelseautomater ........................................................................................  G 12 267

 1977:10 Landskapslag (1977:10) om reglering av personalens ställning vid privat institution, då institutionens 

  verksamhet övertages av kommun eller kommunalförbund ..........................................................................  E 16 194

 1977:16 Landskapslag (1977:16) om bekämpande av oljeskador ...............................................................................  K 18 601

 1977:19 Landskapslag (1977:19) om skattelättnader vid kommunalbeskattningen för allmännyttiga samfund 

  som bedriver samhälleligt betydelsefull verksamhet .....................................................................................  F 18 218

 1977:68 Landskapslag (1977:68) om bekämpning av flyghavre ..................................................................................  I 13 436

 1977:72 Landskapslag (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet .....................................................................  C 4 84

 1977:77 Landskapslag (1977:77) om räntestödskrediter till kommuner för främjande av företagsverksamheten ........  E 14 193

 1978:22 Landskapslag (1978:22) om tjänstekollektivavtal ..........................................................................................  D 38 149

 1978:48 Landskapslag (1978:48) om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda .............   M 25 742

 1978:52 Landskapslag (1978:52) om tobak och relaterade produkter (2016/52) .........................................................  L 17 681

 1979:6 Landskapsförordning (1979:6) om färjor .......................................................................................................  N 7 797

 1979:29 Landskapslag (1979:29) om allmänna vatten- och avloppsverk ....................................................................  E 17 194

 1979:62 Landskapslag (1979:62) om expropriation av fast egendom och särskilda rättigheter ...................................  H 13 368

 1979:72 Landskapslag (1979:72) om ersättande av skördeskador ..............................................................................  I 11 434

 1980:44 Landskapslag (1980:44) om räntestödslån vid skördeskador ........................................................................  I 12 435

 1980:46 Landskapslag (1980:46) om landskapsandel för underhållskostnader för gator .............................................  N 9 802

 1981:3 Landskapslag (1981:3) om renhållning .........................................................................................................  K 19 603

 1981:77 Landskapslag (1981:77) om hundskatt .........................................................................................................  F 11 215

 1982:13 Landskapslag (1982:13) om stöd för bostadsförbättring ................................................................................  H 9 355

 1982:14 Landskapslag (1982:14) om stöd för bostadsproduktion ...............................................................................  H 10 358

 1983:27 Vägtrafiklag (1983:27) för landskapet Åland ..................................................................................................  N 11 817

 1983:31 Landskapslag (1983:31) om understöd för vatten- och avloppsprojekt ..........................................................  E 18 196

 1983:39 Landskapslag (1983:39) om kulturell verksamhet .........................................................................................  O 33 991

 1983:42 Idrottslag (1983:42) för landskapet Åland ......................................................................................................  O 39 997

 1983:57 Landskapslag (1983:57) om studieledighet  ..................................................................................................  O 25 980

 1984:4 Landskapslag (1984:4) om avdrag vid kommunalbeskattningen för amortering på studielån .........................  F 19 219

 1984:25 Landskapslag (1984:25) om Ålands representation i Nordiska rådet ..............................................................  A 11 24

 1984:26 Landskapslag (1984:26) om rättsställningen för landskapstjänsteman som anställs vid nordisk institution ...  D 36 149

 1984:45 Landskapslag (1984:45) om kommunalbeskattning av rederibolag och redare  .............................................  F 13 216 

 1985:17 Landskapslag (1985:17) om arvode för medlem av Ålands landskapsregering (2010/8) ................................  D 3 100

 1985:29 Landskapslag (1985:29) om stöd för litterär verksamhet ...............................................................................  O 35 993

 1985:31 Jaktlag (1985:31) för landskapet Åland  ........................................................................................................  K 35 644

 1986:58 Landskapslag (1986:58) om skydd för kulturhistoriskt värdefulla föremål .....................................................  O 30 989

 1987:44 Landskapslag (1987:44) om bostadshusreservering vid kommunalbeskattningen .........................................  F 17 217

 1987:61 Tjänstemannalag (1987:61) för landskapet Åland ..........................................................................................  D 32 136

 1987:62 Landskapslag (1987:62) om införande av tjänstemannalagen för landskapet Åland ......................................  D 33 144

 1987:86 Landskapslag (1987:86) om ungdomsarbete ................................................................................................  O 38 996

 1988:8 Landskapslag (1988:8) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om konsument-

  säkerhet (2012/46) .......................................................................................................................................  L 13 678

 1988:50 Landskapslag (1988:50) om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt 

  om landskapsgaranti ....................................................................................................................................  D 29 130

 1988:56 Landskapslag (1988:56) om skydd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse ..................................................  O 29 987

 1989:23 Landskapslag (1989:23) om koncernbidrag vid kommunalbeskattningen ......................................................  F 12 216

 1989:27 Landskapslag (1989:27) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om jämställdhet  

  mellan kvinnor och män................................................................................................................................  C 10 93

 1989:31 Landskapslag (1989:31) angående landskapsgaranti för kulturella utställningar ...........................................  O 37 995

 1989:60 Landskapslag (1989:60) om landskapsunderstöd för främjande av näringar i kommunerna ..........................  E 15 194



1043

 1990:32 Landskapslag (1990:32) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier (1995/60) .....  L 15 680

 1991:33 Förordning (1990:33) om utlåtande enligt 25 kap. 8 § ärvdabalken i landskapet Åland ..................................  I 21 446

 1991:67 Förordning (1991:67) om skötseln i landskapet Åland av vissa uppgifter enligt lagen om exportgaranti .........  J 38 504

 1991:69 Förordning (1991:69) om skötseln av virkesmätningen i landskapet Åland ....................................................  I 19 445

 1991:71 Självstyrelselag (1991:71) för Åland ..............................................................................................................  A 1 1

 1992:40 Affärstidslag (1992:40) för landskapet Åland .................................................................................................  J 2 468

 1992:41 Landskapslag (1992:41) om Ålands flagga ....................................................................................................   A 6  17

 1993:9 Förordning (1993:9) om skötseln i landskapet Åland av vissa uppgifter enligt lagen om 

  generationsväxlingspension för lantbruksföretagare ......................................................................................  I 24 447

 1993:10 Förordning (1993:10) om fortsatt giltighet av vissa överenskommelseförordningar som  

  har utfärdats med stöd av 1951 års självstyrelselag för Åland .......................................................................  D 28 130

 1993:11 Förordning (1993:11) om förvaltningen i landskapet Åland av ärenden som gäller avträdelseersättning 

  för lantbruksföretagare  ................................................................................................................................  I 23 447

 1993:12 Förordning (1993:12) om skötseln i landskapet Åland av vissa uppgifter som gäller barnbidrag ....................  M 10 723

 1993:15 Fastighetsskattelag (1993:15) för landskapet Åland ......................................................................................  F 10 214

 1993:19 Landskapslag (1993:19) om besiktning och registrering av fordon ................................................................  N 33 907

 1993:27 Landskapslag (1993:27) om grunderna för avgifter till landskapet ................................................................  F 2 200

 1993:41 Landskapslag (1993:41) om kommunalskatt för gårdsbruk ...........................................................................  F 9 214

 1993:42 Landskapslag (1993:42) om kommunalskatt för näringsverksamhet .............................................................  F 7 213

 1993:56 Landskapsförordning (1993:56) om Ålands Penningautomatförening och dess verksamhet ...........................  G 11 264

 1993:58 Landskapsskattelag (1993:58) ......................................................................................................................  F 1 199

 1993:61 Landskapslag (1993:61) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning 

  och rättigheter ..............................................................................................................................................  L 6 671

 1993:68 Landskapslag (1993:68) om ikraftträdande av landskapslagen om hälso- och sjukvården ............................  L 2 664

 1993:70 Landskapslag (1993:70) om landskapsandelar till kommunerna ...................................................................   E 6 178

 1993:71 Landskapslag (1993:71) om planering av och landskapsandel för socialvården ............................................  E 7 182

 1993:72 Landskapslag (1993:72) om planering av och landskapsandel för undervisnings- och

  kulturverksamheten ......................................................................................................................................  E 8 186

 1993:73 Landskapslag (1993:73) om bosättningsstrukturgrupper ..............................................................................  E 9 190

 1993:75 Landskapslag (1993:75) om medborgarinstitut .............................................................................................  O 12 949

 1993:104 Landskapsförordning (1993:104) om fordons konstruktion, utrustning, skick, användning och belastning .....  N 34 913

 1993:112 Landskapslag (1993:112) om Ålands författningssamling .............................................................................  A 12 24

 1993:116 Landskapslag (1993:116) om Ålands statistik- och utredningsbyrå ...............................................................  D 24 123

 1994:10 Landskapslag (1994:10) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om moderskapsunderstöd ...................  M 8 722

 1994:41 Landskapslag (1994:41) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar angående  

  stöd vid förvärv av bostad .............................................................................................................................  H 11 367

 1994:42 Statistiklag (1994:42) för landskapet Åland ...................................................................................................  C 6 88

 1994:43 Landskapslag (1994:43) angående tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om offentlig

  upphandling (2012/21) .................................................................................................................................  C 7 91

 1994:48 Landskapslag (1994:48) om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen ..........................................  M 9 723

 1994:72 Landskapslag (1994:72) om förutsättningarna för att i landskapet Åland leta efter, inmuta och 

  utnyttja gruvfyndigheter ................................................................................................................................  J 27 494

 1994:82 Landskapsförordning (1994:82) om medborgarinstitut ..................................................................................  O 13 950

 1995:7 Förordning (1995:7) om skötseln i landskapet Åland av vissa ärenden som gäller bostadsbidrag ..................  M 7 722

 1995:18 Grundskolelag (1995:18) för landskapet Åland  .............................................................................................  O 1 921

 1995:36 Landskapsförordning (1995:36) om undantag från skyldigheten att använda bilbälte ....................................  N 14 859

 1995:44 Landskapsförordning (1995:44) om yrkesfiske (1996/32) .............................................................................  I 27 462

 1995:52 Landskapslag (1995:52) om ekologisk produktion (2012/29) ........................................................................  I 8 425

 1995:64 Landskapsförordning (1995:64) om tillämpning på Åland av riksförfattningar om konsument-

  säkerhet (2012/48) .......................................................................................................................................  L 14 679

 1995:71 Landskapslag (1995:71) om landskapet Ålands pensionsfond .......................................................................  D 47 157

 1995:80 Landskapslag (1995:80) om Ålands musikinstitut .........................................................................................  O 16 957

 1995:92 Landskapslag (1995:92) om tillämpning på Åland av alkohollagen (2013/58) ................................................  J 10 482
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 1995:95 Grundskoleförordning (1995:95) för landskapet Åland ...................................................................................  O 2 925

 1995:101 Landskapslag (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård  ..................  M 1 715

 1995:103 Landskapsförordning (1995:103) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård ........  M 2 717

 1996:45 Landskapsförordning (1996:45) om placering av de medel som landskapet Ålands pensionsfond

  förvaltar ........................................................................................................................................................  D 48 159

 1996:47 Landskapslag (1996:47) om rätt att utöva näring  .........................................................................................  J 1 467

 1996:48 Landskapsförordning (1996:48) om fastighetsmäklare  .................................................................................  J 5 471

 1996:49 Landskapsförordning (1996:49) om inkvarterings- och trakteringsverksamhet ..............................................  J 3 468

 1996:50 Landskapslag (1996:50) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om skattetillägg och 

  förseningsränta .............................................................................................................................................  F 23 221

 1996:53 Landskapslag (1996:53) om Ålands kulturdelegation ....................................................................................  O 34 992

 1996:61 Vattenlag (1996:61) för landskapet Åland ......................................................................................................  K 13 551

 1996:82 Ålands landskapsregerings beslut (1996:82) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar 

  om gödselfabrikat (2011/116) .......................................................................................................................  J 13 485

 1997:32 Landskapslag (1997:32) om tillämpning i landskapet Åland av rikslagstiftningen om förskottsuppbörd .........  F 22 220

 1997:38 Landskapslag (1997:38) om tillämpning i landskapet Åland av rikslagstiftningen om beskattnings- 

  förfarande .....................................................................................................................................................  F 20 219

 1997:42 Landskapsförordning (1997:42) om jakt på älg .............................................................................................  K 37 655

 1997:60 Landskapsförordning (1997:60) om studiesociala förmåner för studerande på gymnasialstadienivå 

  i landskapet Åland ........................................................................................................................................  O 5 942

 1997:63 Landskapslag (1997:63) om rösträtt och valbarhet i kommunalval för personer som saknar 

  åländsk hembygdsrätt ..................................................................................................................................  E 2 175

 1997:72 Förordning (1997:72) om verkställandet av kommunalbeskattningen i landskapet Åland ...............................  F 21 220

 1997:73 Kommunallag (1997:73) för landskapet Åland ...............................................................................................  E 1 163

 1997:76 Landskapslag (1997:76) om tillämpning i landskapet Åland av vissa lagar om kommunindelning .................  E 3 175

 1997:82 Landskapslag (1997:82) om allmänna bibliotek ............................................................................................  O 31 990

 1997:83 Biblioteksförordning (1997:83) för landskapet Åland .....................................................................................  O 32 991

 1998:20 Landskapslag (1998:20) om förfarandet vid rådgivande kommunala folkomröstningar ..................................  E 4 176

 1998:44 Landskapslag (1998:44) om tillämpning i landskapet Åland av arbetstidslagen .............................................  D 39 152

 1998:59 Landskapslag (1998:59) om läroavtalsutbildning ..........................................................................................  O 10 944

 1998:66 Landskapslag (1998:66) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd ..................................  M 35 765

 1998:70 Landskapslag (1998:70) om Ålands landskapsregerings allmänna förvaltning (2006/91) ..............................  D 4 101

 1998:82 Landskapslag (1998:82) om naturvård..........................................................................................................  K 33 635

 1998:83 Landskapslag (1998:83) om skogsvård .........................................................................................................  I 15 437

 1998:86 Landskapsförordning (1998:86) om skogsvård .............................................................................................  I 16 440

 1998:93 Landskapsförordning (1998:93) om förpackningar och förpackningsavfall ....................................................  K 21 618

 1998:95 Djurskyddslag (1998:95) för landskapet Åland ..............................................................................................  L 18 685

 1998:96 Djurskyddsförordning (1998:96) ....................................................................................................................  L 19 693

 1998:97 Djurtransportförordning (1998:97).................................................................................................................  L 22 707

 1998:98 Landskapsförordning (1998:98) om slakt och avlivning av djur .....................................................................  L 23 708

 1998:101 Landskapsförordning (1998:101) om offentlig upphandling ...........................................................................  C 8 91

 1998:110 Landskapsförordning (1998:110) om PCB-avfall ...........................................................................................  K 23 623

 1998:113 Landskapsförordning (1998:113) om naturvård ............................................................................................  K 34 642

 1998:121 Landskapsförordning (1998:121) om lagberedningen ...................................................................................  D 7 106

 1999:3 Landskapsförordning (1999:3) om överföring av vissa förvaltningsuppgifter på Ålands idrottsförbund ...........  O 40 999

 1999:19 Hyreslag (1999:19) för landskapet Åland .......................................................................................................  H 15 377

 1999:24 Förordning (1999:24) om skötseln av vissa uppgifter som gäller lagtings- och kommunalval

  samt rådgivande folkomröstningar i landskapet Åland ...................................................................................  B 4 61

 1999:40 Landskapslag (1999:40) om bostadsproduktion  ...........................................................................................  H 8 350

 1999:44 Landskapslag (1999:44) om tjänstledighet för uppdrag som riksdagsledamot, lagtingsledamot  

  eller medlem av landskapsregeringen (2006/94) ..........................................................................................  D 35 148

 1999:49 Landskapslag (1999:49) om polisens grundregister ......................................................................................  D 14 115
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1999:50 Landskapslag (1999:50) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om  

  personuppgifter (2006/29) ............................................................................................................................  D 15 115

 1999:53 Landskapslag (1999:53) om Ålands folkhögskola ..........................................................................................   O 15 954

 2000:6 Landskapsförordning (2000:6) om yrkesmässig trafik ...................................................................................  N 28 899

 2000:26 Landskapslag (2000:26) om Ålands polismyndighet ......................................................................................  D 12 112

 2000:34 Landskapsförordning (2000:34) om Ålands polismyndighet ...........................................................................  D 13 114

 2000:80 Republikens presidents förordning (2000:80) om skötseln i landskapet Åland av förberedande  

  uppgifter för undantagsförhållanden .............................................................................................................  G 14 268

 2001:25 Landskapslag (2001:25) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om handel med utsäde ........................  J 21 490

 2001:38 Landskapsförordning (2001:38) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar 

  rörande åtgärder mot förorening av luften .....................................................................................................  K 3 536

 2001:47 Ålands landskapsregerings beslut (2001:47) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riks- 

  författningar om handel med utsäde (2006/6) ...............................................................................................  J 22 490

 2002:60 Landskapslag (2002:60) om tillämpning i landskapet av 29 kap. strafflagen .................................................  F 25 223

 2002:81 Landskapslag (2002:81) om Högskolan på Åland ..........................................................................................  O 17 959

 2002:87 Landskapsförordning (2002:87) om Högskolan på Åland ...............................................................................  O 18 965

 2003:11 Landskapslag (2003:11) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om förbud mot anordningar som 

  försvårar trafikövervakningen .......................................................................................................................  N 17 862

 2003:15 Landskapslag (2003:15) om kommunalbeskattning av samfund i anslutning till tonnagebeskattning ............  F 14 217

 2003:17 Landskapslag (2003:17) om Ålands sjösäkerhetscentrum .............................................................................   O 22 973

 2003:58 Landskapslag (2003:58) om mottagning i hamn av fartygsgenererat avfall och lastrester  ............................  K 24 623

 2003:60 Landskapslag (2003:60) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om skogsodlingsmaterial ....  I 20 445

 2003:67 Landskapsförordning (2003:67) om mottagning av fartygsgenererat avfall och lastrester ..............................  K 25 626

 2003:68 Landskapslag (2003:68) om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd ...........................................................  A 3 14

 2003:70 Landskapsförordning (2003:70) om jordförvärvstillstånd ...............................................................................  A 4 15

 2003:71 Landskapslag (2003:71) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa  .........  M 31 761

 2003:76 Landskapsförordning (2003:76) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om utkomstskydd 

  för arbetslösa ...............................................................................................................................................  M 32 764

 2004:3 Landskapslag (2004:3) om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som skall arbeta med barn ..............  M 16 731

 2004:13 Arkivlag (2004:13) för landskapet Åland ........................................................................................................  C 5 87

 2004:15 Landskapsförordning (2004:15) om riktlinjer för Ålands flaggas färger ..........................................................  A 7 18

 2004:21 Republikens presidents förordning (2004:21) om gränsbevakningsväsendets uppgifter i 

  landskapet Åland ..........................................................................................................................................  G 19 290

 2004:24 Landskapslag (2004:24) om tillämpning i landskapet Åland av lagstiftning om kommunala tjänstemän ........  E 5 178

 2004:28 Trafikbrottslag (2004:28) för landskapet Åland ..............................................................................................  N 18 863

 2005:35 Landskapsförordning (2005:35) om vägmärken ............................................................................................  N 13 826

 2005:36 Republikens presidents förordning (2005:36) om yrkeshögskoleexamina avlagda i landskapet Åland ............  O 19 966

 2005:37 Republikens presidents förordning (2005:37) om yrkesutbildning inom social- och hälsovård i 

  landskapet Åland ..........................................................................................................................................  O 7 943

 2005:51 Landskapsförordning (2005:51) om tillämpning i landskapet Åland av statsrådets förordning om 

  bullerutredningar och handlingsplaner för bullerbekämpning som Europeiska Gemenskapen förutsätter .......  K 6 539

 2005:61 Republikens presidents förordning (2005:61) om utvärdering av sjöfartsutbildning i landskapet Åland ..........  O 8 944

 2005:66 Landskapslag (2005:66) om förhindrande av diskriminering i landskapet Åland ............................................  C 11 94

 2006:8 Landskapslag (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet ...................................................................  M 27 743

 2006:9 Landskapslag (2006:9) om Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet  ........................................  D 10 109

 2006:11 Landskapslag (2006:11) om arbetsförmedling av annan än landskapet.........................................................  J 7 479

 2006:46 Republikens presidents förordning (2006:46) om skötseln i landskapet Åland av vissa uppgifter enligt 

  lagen om utkomstskydd för arbetslösa ..........................................................................................................   M 34 765

 2006:47 Republikens presidents förordning (2006:47) om skötseln av lönegarantiärenden i landskapet Åland ............  M 30 761

 2006:68 Republikens presidents förordning (2006:68) om studentexamen i landskapet Åland ....................................  O 6 943

 2006:70 Landskapsförordning (2006:70) om jakt ........................................................................................................  K 36 652

 2006:71 Landskapslag (2006:71) om studiestöd ........................................................................................................  O 23 974

Författningsregister
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 2006:72 Landskapsförordning (2006:72) om maximitiden för studiestöd för högre högskoleexamen och 

  grunderna för förlängning av maximitiden .....................................................................................................  O 24 980

 2006:77 Landskapslag (2006:77) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om certifiering och angivande 

  av elens ursprung .........................................................................................................................................  J 30 498

 2006:78 Landskapsförordning (2006:78) om tillämpning i landskapet av riksförfattningar om certifiering och

  angivande av elens ursprung ........................................................................................................................  J 31 499

 2006:82 Landskapslag (2006:82) om miljökonsekvensbedömning ..............................................................................  K 26 628

 2006:106 Räddningslag (2006:106) för landskapet Åland .............................................................................................  G 15 269

 2006:111 Räddningsförordning (2006:111) för landskapet Åland ..................................................................................  G 16 281

 2006:112 Landskapsförordning (2006:112) om kvalitetsfordningar inom räddningsväsendet ........................................  G 18 289

 2006:124 Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor .................................................  K 11 549

 2007:3 Landskapsförordning (2007:3) om deponering av avfall ................................................................................  K 8 540

 2007:19 Landskapslag (2007:19) om skydd av det maritima kulturarvet ....................................................................  O 28 985

 2007:23 Landskapslag (2007:23) om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård ........................................  F 3 201

 2007:26 Landskapslag (2007:26) om tillämpning i landskapet Åland av livsmedelslagen ............................................  L 11 675

 2007:29 Landskapslag (2007:29) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension 

  för arbetstagare ............................................................................................................................................  D 44 156

 2007:57 Landskapsförordning (2007:57) om odling av regnbågslax och lax i havet ....................................................  K 16 597

 2007:60 Landskapslag (2007:60) om posttjänster ......................................................................................................  J 6 473

 2007:88 Landskapslag (2007:88) om behandling av personuppgifter inom landskaps- 

  och kommunalförvaltningen ..........................................................................................................................  C 3 78

 2007:89 Landskapslag (2007:89) om Datainspektionen ..............................................................................................  D 23 122

 2007:96 Landskapslag (2007:96) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om gödselfabrikat ...............................  J 12 483

 2007:98 Landskapslag (2007:98) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om säkerhet vid  .................

  hantering av farliga kemikalier och explosiva varor .......................................................................................  J 8 480

 2007:99 Landskapsförordning (2007:99) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om 

  kemikalier och säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor ............................................  J 9 481

 2007:115 Landskapslag (2007:115) om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ........................................................  D 8 106

 2007:129 Landskapslag (2007:129) om införande av lagstiftningen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ........  D 9 108

 2008:6 Republikens presidents förordning (2008:6) om skötseln i landskapet Åland av uppgifter som gäller

  pensionsersättning för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier .......................................  D 46 157

 2008:9 Förvaltningslag (2008:9) för landskapet Åland ...............................................................................................  C 1 71

 2008:10 Landskapslag (2008:10) om tillämpning i landskapet Åland av viteslagen

  och kommunalförvaltningen ..........................................................................................................................  C 2 78

 2008:59 Landskapslag (2008:59) om enskilda vägar i landskapet Åland .....................................................................  N 10 803

 2008:85 Landskapslag (2008:85) om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare .....................................................  N 29 899

 2008:87 Landskapsförordning (2008:87) om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare..........................................  N 30 904

 2008:97 Landskapslag (2008:97) om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen ..........................................  M 18 735

 2008:102 Plan- och bygglag (2008:102) för landskapet Åland ......................................................................................  H 1 293

 2008:107 Plan- och byggförordning (2008:107) för landskapet Åland  ..........................................................................  H 2 307

 2008:108 Landskapsförordning (2008:108) om utvinningsavfall ...................................................................................  K 9 544

 2008:110 Näringsstödslag (2008:110) för landskapet Åland  ........................................................................................  J 36 502

 2008:124 Landskapslag (2008:124) om miljöskydd ......................................................................................................  K 1 509

 2008:128 Landskapslag (2008:128) om tillämpning i landskapet Åland av lagen angående vissa 

  grannelagsförhållanden ................................................................................................................................  H 16 389

 2008:130 Landskapsförordning (2008:130) om miljöskydd ...........................................................................................  K 2 524

 2008:139 Republikens presidents förordning (2008:139) om skötseln i landskapet Åland av vissa 

  förvaltningsuppgifter som gäller pensioner ...................................................................................................  D 45 156

 2008:140 Landskapsförordning (2008:140) om skolskjutsning .....................................................................................  N 15 859

 2008:144 Landskapslag (2008:144) om ombildande av Posten Åland till aktiebolag .....................................................  D 17 117

 2009:7 Landskapslag (2009:7) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om underhållsstöd .................................  M 11 723

 2009:18 Republikens presidents förordning (2009:18) om skötseln i landskapet Åland av förvaltningsuppgifter 

  som gäller underhållsstöd .............................................................................................................................  M 12  724  
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 2009:31 Landskapslag (2009:31) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om utsläppshandel ..............  J 34 500

 2009:39 Landskapsförordning (2009:39) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om transport 

  av farliga ämnen ...........................................................................................................................................  N 20 865

 2009:54 Landskapslag (2009:54) om landskapsbidrag till bildningsförbund ................................................................  O 36 994

 2009:56 Landskapslag (2009:56) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om avhjälpande av vissa 

  miljöskador ...................................................................................................................................................  K 28 632

 2009:59 Landskapsförordning (2009:59) om avhjälpande av vissa miljöskador...........................................................  K 29 632

 2010:2 Republikens presidents förordning (2010:2) om vissa förvaltningsuppgifter inom hälso- och 

  sjukvården i landskapet Åland.......................................................................................................................  L 5 671

 2010:7 Landskapslag (2010:7) om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen ...................  B 7 64

 2010:21 Landskapslag (2010:21) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om främjande av 

  sjukpensionärers återgång i arbete ...............................................................................................................  D 41 154

 2010:23 Ordningslag (2010:23) för landskapet Åland..................................................................................................  G 2 246

 2010:28 Landskapslag (2010:28) om ordningsvakter .................................................................................................  G 6 252

 2010:29 Landskapslag (2010:29) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privata säkerhetstjänster ...............  G 7 257

 2010:30 Landskapslag (2010:30) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om sammankomster ...........................  G 5 251

 2010:33 Republikens presidents förordning (2010:33) om polisförvaltningen i landskapet Åland.................................  D 16 116

 2010:36 Landskapsförordning (2010:36) om föreläggande av ordningsbot vid olika ordningsförseelser ......................  G 4 251

 2010:50 Landskapslag (2010:50) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om service och stöd på grund 

  av handikapp ................................................................................................................................................  M 21 739

 2010:51 Landskapsförordning (2010:51) om tillämpning i landskapet Åland av förordningen om service och 

  stöd på grund av handikapp ..........................................................................................................................  M 22 740

 2010:71 Republikens presidents förordning (2010:71) om skötseln i landskapet Åland av de uppgifter som i stöd 

  av utlänningslagen föreskrivs för arbets- och näringsbyråerna ......................................................................  M 38 771

 2010:72 Republikens presidents förordning (2010:72) om skötseln i landskapet Åland av de förvaltningsuppgifter 

  som gäller stöd för byggande av bredband....................................................................................................  N 2 780

 2010:79 Landskapsförordning (2010:79) om återvinning av vissa avfall i markbyggnad .............................................  K 10 545

 2010:80 Landskapsförordning (2010:80) om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets skötsel av 

  tvärvillkorskontrollen ....................................................................................................................................  I 6 424

 2010:81 Landskapsförordning (2010:81) om tillämpning i landskapet Åland av statsrådets förordning om 

  underhåll av anläggningar som innehåller ämnen som bryter ner ozonskiktet samt vissa fluorerande 

  växthusgaser ................................................................................................................................................  K 4 538

 2010:83 Landskapslag (2010:83) om tillämpning i landskapet Åland av foderlagen ....................................................  J 14 485

 2010:85 Landskapslag (2010:85) om en infrastruktur för geografisk information ........................................................  N 4 780

 2010:86 Landskapsförordning (2010:86) om en infrastruktur för geografisk information .............................................  N 5 782

 2010:93 Vattenförordning (2010:93) för landskapet Åland...........................................................................................  K 14 575

 2010:99 Landskapslag (2010:99) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om tolkningstjänst för 

  handikappade personer ................................................................................................................................  M 23 741

 2011:4 Ålands landskapsregerings beslut (2011:4) om register över godkända växtskyddsmedel .............................  J 25 493

 2011:9 Landskapslag (2011:9) om tillämpning i landskapet Åland av elsäkerhetslagen ............................................  H 6 349

 2011:11 Landskapsförordning (2011:11) om tillämpning av riksbestämmelser om elsäkerhet ....................................  H 7 350

 2011:13 Landskapslag (2011:13) om gymnasieutbildning ..........................................................................................  O 3 928

 2011:17 Landskapslag (2011:17) om valfinansiering ..................................................................................................  B 5 61

 2011:18 Republikens presidents förordning (2011:18) om skötseln i landskapet Åland av förvaltningsuppgifter 

  som rör tolkningstjänst för handikappade personer .......................................................................................  M 24 742

 2011:33 Landskapsförordning (2011:33) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet ......................................................  M 28 758

 2011:36 Landskapslag (2011:36) om tillämpning av fordonslagen ..............................................................................  N 32 906

 2011:53 Landskapsförordning (2011:53) om skydd av slaktkycklingar .......................................................................  L 21 703

 2011:74 Landskapsförordning (2011:74) om renhållning ............................................................................................  K 20 615

 2011:75 Landskapsförordning (2011:75) om gymnasieutbildning ...............................................................................  O 4 939

 2011:76 Landskapsförordning (2011:76) om läroavtalsutbildning ...............................................................................  O 11 948

 2011:80 Landskapslag (2011:80) om tillämpning i landskapet Åland av bestämmelser om krav på ekodesign 

  för och energimärkning av produkter ............................................................................................................  J 32 499

Författningsregister
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 2011:86 Barnomsorgslag (2011:86) för landskapet Åland ...........................................................................................  M 13 724

 2011:90 Landskapsförordning (2011:90) om behörighetskrav för personal anställd i daghem och fritidshem ..............  M 14 730

 2011:95 Landskapslag (2011:95) om radio- och televisionsverksamhet .....................................................................  N 1 773

 2011:97 Lagtingsordning (2011:97) för Åland .............................................................................................................  B 1 27

 2011:100 Landskapsförordning (2011:100) om fornminnesregister ..............................................................................  O 27 985

 2011:111 Landskapslag (2011:111) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om främjande av användningen av 

  biodrivmedel för transport .............................................................................................................................  K 7 539

 2011:114 Landskapslag (2011:114) om hälso- och sjukvård ........................................................................................  L 1 657

 2011:118 Landskapslag (2011:118) om överlåtelse av verksamheten vid Ålands försöksstation ...................................  D 18 117

 2011:119 Kommunalskattelag (2011:119) för landskapet Åland ...................................................................................  F 6 205

 2012:18 Landskapslag (2012:18) om kompensation för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst ....  E 11 191

 2012:31 Republikens presidents förordning (2012:31) om skötseln i landskapet Åland av förvaltnings-

  uppgifter som rör kontroll av identifiering och registrering av djur .................................................................  L 20 703

 2012:36 Landskapslag (2012:36) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice ........................  M 3 717

 2012:41 Landskapslag (2012:41) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om växtskyddsmedel ...........................  J 23 491

 2012:43 Landskapsförordning (2012:43) om tillämpning på Åland av riksförfattningar om växtskyddsmedel ..............  J 24 493

 2012:44 Landskapsförordning (2012:44) om tillämpning på Åland av riksförfattningar om kemikalier .........................  L 16 681

 2012:45 Landskapsförordning (2012:45) om tillämpning på Åland av riksförfattningar om begränsning 

  av användning av PCB och PCT .....................................................................................................................  K 12 551

 2012:50 Landskapsförordning (2012:50) om miljökonsekvensbedömning ..................................................................  K 27 631

 2012:64 Republikens presidents förordning (2012:64) om skötseln i landskapet Åland av vissa 

  förvaltningsuppgifter som rör växtskyddsmedel ............................................................................................  J 26 493

 2012:69 Landskapslag (2012:69) om landskapets finansförvaltning ...........................................................................  D 30 132

 2012:74 Landskapslag (2012:74) om främjande av integration ...................................................................................  M 36 766

 2012:78 Landskapsförordning (2012:78) om inledande kartläggning ..........................................................................  M 37 771

 2012:79 Landskapslag (2012:79) om tillämpning på Åland av lagen om avskiljning och lagring av koldioxid ..............  K 32 634

 2013:20 Republikens presidents förordning (2013:20) om skötseln i landskapet Åland av förvaltningsuppgifter 

  som gäller handel med utsläppsrätter avseende växthusgaser ......................................................................  J 35 501

 2013:21 Landskapslag (2013:21) om lagtingets kansli ...............................................................................................  B 8 67

 2013:25 Landskapslag (2013:25) om landskapsrevisionen .........................................................................................  B 9 67

 2013:31 Landskapslag (2013:31) om produktionsstöd för el .......................................................................................  J 39 504

 2013:34 Landskapslag (2013:34) om skattelättnader vid kommunalbeskattningen för skatteåren 2013-2016 ............  F 8 213

 2013:37 Landskapslagen (2013:37) om tillämpning på Åland av 1 a kap. vägtrafiklagen ............................................  N 12 825

 2013:38 Landskapsförordning (2013:38) om tillämpning på Åland av vissa riksförfattningar om foder ........................  J 15 486

 2013:39 Landskapslag (2013:39) om produktion av genetiskt modifierade växter .......................................................  I 9 428

 2013:43 Landskapslag (2013:43) om tillämpning av semesterlagen på landskapets och  

  kommunernas tjänstemän ............................................................................................................................  D 34 148

 2013:59 Landskapsförordning (2013:59) om tillämpning på Åland av riksförfattningar om alkohol ..............................  J 11 483

 2013:72 Landskapslag (2013:72) om tillämpning på Åland av lagen om arbetstid i vägtrafik för förare som är 

  egenföretagare .............................................................................................................................................  N 31 906

 2013:75 Landskapslag (2013:75) om tillämpning av lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga

  ändamål eller undervisningsändamål ............................................................................................................  L 24 712

 2013:77 Landskapsförordning (2013:77) om tillämpning av förordningen om skydd av djur som används för

  vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål ......................................................................................  L 25 713

 2013:81 Landskapslag (2013:81) om tillämpning på Åland av 13 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts-  

  och företagsservice ......................................................................................................................................  D 11 111

 2013:84 Landskapslag (2013:84) om tillämpning på Åland av lagen om begränsning av användning av farliga 

  ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning .................................................................................................  K 30 633

 2013:85 Landskapsförordning (2013:85) om tillämpning på Åland av förordningen om begränsning av 

  användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning ...............................................................  K 31 634

 2013:87 Polislag (2013:87) för Åland ..........................................................................................................................  G 1 225

 2013:97 Landskapslag (2013:97) om tillämpning på Åland av lagen om plantmaterial ................................................  J 16 486

 2013:98 Landskapslag (2013:98) om tillämpning av lagen om skydd för växters sundhet ...........................................  J 18 488



1049

 2013:100 Landskapsförordning (2013:100 ) om tillämpning på Åland av riksförfattningar om plantmaterial ..................  J 17 487

 2013:101 Landskapsförordning (2013:101) om tillämpning på Åland av riksförfattningar om skydd för 

  växters sundhet ............................................................................................................................................  J 19 489

 2013:107 Landskapsförordning (2013:107) om externa räddningsplaner ......................................................................  G 17 286

 2013:112 Republikens presidents förordning (2013:112) om skötseln på Åland av vissa förvaltnings- 

  uppgifter som gäller skydd för växters sundhet .............................................................................................  J 20 489

 2013:125 Landskapslag (2013:125) om tillämpning på Åland av lagen om nykterhetsarbete ........................................  M 26 743

 2014:10 Landskapsförordning (2014:10) om prehospital akutsjukvård .......................................................................  L 3 666

 2014:12 Landskapsförordning (2014:12) om verkställighet av landskapets budget .....................................................  D 31 135

 2014:20 Republikens presidents förordning (2014:20) om en samrådsdelegation för Mariehamns flygplats ................  N 37 918

 2014:28 Landskapslag (2014:28) om tillämpning på Åland av lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård .......  L 7 671

 2014:31 Landskapslag (2014:31) om energideklaration för byggnader .......................................................................  H 4 345

 2014:33 Landskapslag (2014:33) om Ålands ombudsmannamyndighet ......................................................................  D 20 119

 2014:46 Republikens presidents förordning (2014:46) om skötseln på Åland av uppgifter som  

  gäller konsumentrådgivning ..........................................................................................................................  D 22 122

 2014:52 Landskapsförordning (2014:52) om energideklaration för byggnader ............................................................  H 5 349

 2014:53 Landskapslag (2014:53) om avbytarstöd ......................................................................................................  I 22 446

 2015:4 Landskapslag (2015:4) om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag ....................................  M 6 721

 2015:5 Landskapsförordning (2015:5) om Ålands byggbestämmelsesamling ............................................................  H 3 311

 2015:6 Landskapsförordning (2015:6) om ombudsmannanämnden ..........................................................................  D 21 122

 2015:7 Landskapsförordning (2015:7) om producentansvar .....................................................................................  K 22 623

 2015:12 Republikens presidents förordning (2015:12) om skötseln på Åland av vissa förvaltningsuppgifter 

  som gäller gränsöverskridande hälso- och sjukvård ......................................................................................  L 8 672

 2015:16 Landskapsförordning (2015:16) om tillämpning på Åland av vissa riksbestämmelser om 

  avfallsförbränning .........................................................................................................................................  K 5 538

 2015:18 Landskapslag (2015:18) om tillämpning i landskapet Åland av familjevårdarlagen ........................................  M 15 730

 2015:25 Landskapslag (2015:25) om lagtingsledamöternas arvoden och kostnadsersättningar ..................................  B 6 63

 2015:28 Landskapsförordning (2015:28) om rådgivning för gravida och barn, skol- och studerandehälsovård 

  samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga  ...........................................................................  L 4 668

 2015:32 Landskapslag (2015:32) om stöd för hållbart skogsbruk ...............................................................................  I 17 441

 2015:33 Landskapsförordning (2015:33) om stöd för hållbart skogsbruk ....................................................................  I 18 444

 2015:48 Landskapslag (2015:48) om tillämpning i landskapet Åland av bestämmelser i rikslagen om ett 

  påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken .......................................................  I 30 465

 2015:49 Landskapslag (2015:49) om verkställighet av den gemensamma fiskeripolitiken inom den 

  Europeiska unionen ......................................................................................................................................  I 28 462

 2015:50 Landskapsförordning (2015:50) om register för fiskerinäringen ....................................................................  I 29 463

 2015:52 Ålands landskapsregerings beslut (2015:52) gällande vissa upphandlingar ...................................................  C 9 92

 2015:56 Landskapslag (2015:56) om sysselsättningsfrämjande utbildning .................................................................  M 29 758

 2015:68 Landskapslag (2015:68) om hemvårdsstöd ...................................................................................................  M 17 732

 2015:69 Landskapsförordning (2015:69) om tillämpning på Åland av riksförfattningar om livsmedel 

  och livsmedelshygien....................................................................................................................................  L 12 676

 2015:87 Arbetsordning (2015:87) för Ålands lagting ...................................................................................................  B 2 34

 2015:88 Körkortslag (2015:88) för Åland ....................................................................................................................  N 21 866

 2015:89 Landskapslag (2015:89) om trafikskolor .......................................................................................................  N 22 878

 2015:95 Landskapsförordning (2015:95) om förarutbildning .......................................................................................  N 23 879

 2015:96 Landskapsförordning (2015:96) om villkorskoder som får anges på körkort utfärdade på Åland ....................  N 24 882

 2015:97 Landskapsförordning (2015:97) om medicinska krav för innehav av körkort .................................................  N 25 884

 2015:98 Landskapsförordning (2015:98) om alkolås för den som har körkort med villkor om alkolås .........................  N 26 894

 2015:99 Landskapslag (2015:99) om åländsk hembygdsrätt ......................................................................................  A 9 18

 2015:100 Landskapslag (2015:100) om hembygdsrättsförfaranden ..............................................................................  A 10 20

 2015:102 Landskapslag (2015:102) om tillämpning i landskapet Åland av rikslagstiftning om elmarknaden .................  J 28 494

 2015:103 Landskapslag (2015:103) om Ålands energimyndighet .................................................................................  D 25 124

 2015:108 Landskapsförordning (2015:108) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om elmarknaden ....  J 29 496

Författningsregister
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 2015:110 Landskapslag (2015:110) om landskapets fastighetsverk .............................................................................  D 26 126

 2015:115 Landskapslag (2015:115) om tillämpning på Åland av lagen om indexjustering för 2015 av pensioner och 

  vissa andra förmåner ....................................................................................................................................  M 33 764

 2015:117 Landskapslag (2015:117) om skyddshem  ....................................................................................................  M 19 737

 2015:118 Landskapsförordning (2015:118) om skyddshemspersonal ...........................................................................  M 20 739

 2015:122 Landskapsförordning (2015:122) om tillämpning på Åland av vissa riksförordningar angående 

  stöd vid förvärv av bostad .............................................................................................................................  H 12 367

 2016:2 Landskapslag (2016:2) om en kommunalt samordnad socialtjänst ................................................................  E 10 191

 2016:10 Landskapslag (2016:10) om Lotteriinspektionen ...........................................................................................  D 27 127

 2016:12 Landskapsförordning (2016:12) om lotterier .................................................................................................  G 10 264

 2016:15 Landskapslag (2016:15) om tillämpning på Åland av lagen om servicesedlar inom social- och 

  hälsovården ..................................................................................................................................................  M 4 719
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