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FRAMSTÄLLNING 

til! rned förslag till 

I.) landskaps lag av i 6 § land--

och 

munal-

landskapslagen om Ålands !andskapsstyrelse {lf2/7 l) finns allmänna 

om 1andskapsstyrelsen. melser orn när skaH anses 

l Jandskapsstyrelsen Ingår i 16 §. både 

medlem 1andskapsstyrelsen, vaxmed avses såväl lantrådet som 

tjänsteman. 

16 § 1 mo'11. Z 

är den 

som medlem ärenden 

för dPn här avsedda 

inskränks 3 mom. 

sam 

samrnanslutn 

utsedd med.lem. 

ansetts 

för tolkning" Det 

egenskap av 

förvah:ningsrådo Den ena som närmast 

och förarbetena tiU kornrmmaHagen för landskapet Åland 

anses 

är härvid frågan om 

anses 

medlemmen. Sistnämnda tolkning innebär i praktiken att 

tillämpHgt enbart på de av landskapsstyret~,en utsedda rnedlemmarna l 

Alands penningautomatförening" 

De bestämmelser som reglerar jäv inor11 

moment 

eUer 

utsett 
':! . ., 
J rnom. ar 

för 

är av stor 

principiell betydelse. Allmänhetens ti! ltro till landskapsstyrelsen och de som 



fattas av egenskap av förvaltningsmyndigh.et 

upplevs som objektivt och opartiskt< Det 

måste vara att 

ooartiskhet . .jrende bör ifrågasättas får ta 

av ärendet. Ett annat krav är att jävsreglerna inte får 

av att jäv 

kan 

att 

anses 

Enligt landskapsstyrelsens uppfattning är det av vikt att den sakkunskap som 

landskapets representanter i boJagsstyrelser och därmed jämförbara organ besitte~~ 

kan nyttjas vid beslutsfattandet i landskapsstyrelsen i så. stor utsträckning son> 

möjUgt. Eftersom det i allmänhet inte heHer föreligger någon lntressekonfökt 

mellan landskapsstyrelsen och landskapets så bör 

på den omständigheten att vederbörande är medlem av sammanslutnings 

verkställande organ i det fall att medlemmen där ska.H anses 

landskapet. I de faH där intressekonflikt förefigger bör för övrigt bestämmelsen om 

s.k. intressejäv (16 § l mom. 1 punkten in vara. tilfämpHg. 

I syfte att klargöra. att avgörande betydelse inte ·skaH fästas vid hur represen

tanten för landskapet tiHsa.tts~ föreslår landskapsstyre1sen att 16 § 3 mom" 

1andskapsstyrelselagen ändras. Samtidigt föreslås momentet ändrat så att tiHämp-

ningsområdet för ifrågavarande undantagsbestämme!se klart 

gäHa. endast s.k. 

I syfte att klargöra att undantagsbestämmelsen i 41 § 3 morn. kommunaHagen 

för landskapet Åland skall gäHa enbart stäHföreträdarjäv föreslår laridskapsstyre!~ 

sen en ändring också av den bestämmelsen. 

EnHgt 26 § 2 mom" landska.psstyrelselagen kr~1vs det för ändring av lagen den 

behand!ingsordning som 5 5 § !andstingsordningen. 

Med hänvisning tiU Landstinget t iU antagande 

Landskapslag 

angä·~nde ändring av I 6 § om landskapsstyrdse 

I enlighet med landstingets beslut, tillkommet i den ordning 55 § landstings

ordningen för landskapet Åland föreskriver~ 16 § 3 rnom. landskapslagen den 

5 november 1971 om ÅJands landskapsstyrelse ('+2/7 l ), sådant det lyder i landskaps

lagen ·den 26 november 1975 (59/75) 9 som följer: 



16 § 

Jäv momo 2 punkten föreligger inte när ärendet rör sarnmansiutning 

och av eller föredraganden tillhör styrelsen eHer 

annat förvaltande organ hos sammanslutningen och han där skall anses representera 

Denna lag träder i kraft den 

Landskapsiag 

om ändring av 41 § kommunallagen för landskapet Aland 

I enlighet med landstingets 4 l § J mom. kom den 19 

februari 1980 för landskapet Aland (5/80) som följer: 

41 § 

Jäv enligt 1 mom. 3 punkten föreligger inte när ärendet rör sammanslutning 

och ledamoten tHlhör styrelsen eller annat förvaltande organ hos sammanslutningen 

och han där skall anses representera kommunen. 

Denna lag träder l kraft den 

Mariehamn den l april 1987 

Lantråd Folke WoivaJin 

T .f. lagberedningschef Lars Karlsson 


