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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE
nr 30/1991-92 med · anledning av
landskapsstyrelsens framställning till
landstinget med förslag till
1) landskapslag om ändring av
kommunallagen för landskapet Åland

samt
2) landskapslag om ändring av 5 §
tjänstemannalagen för landskapet Åland.
Lwdstinget har den 30 mars 1992 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.
I framställningen föreslås att kommunallagen för landskapet Åland kompletteras med en
bestämmelse om att för kommunala tjänster inte får uppställas krav på innehav av visst
medborgarskap. I tjänstemannalagen föreslås ett tillägg om att visst medborgarskap inte
krävs för tjänst hos landskapet. Till polis skulle dock få utses endast den som är finsk
medborgare.
Enligt en tidigare lydelse av 84 § 1 mom. Regeringsformen har endast finska medborgare
kunnat anställas i finsk statstjänst. Den gnmdläggande tanken var att endast finska
medborgare skall kunna utöva offentlig makt i landet. Enligt högsta
förvaltningsdomstolens tolkning har denna princip gällt också kommunala tjänster.
Genom en ändring (FFS 724/89) av Regeringsformen är numera endast ett ytterst fåtal
höga statstjänster förbehållna finska medborgare. Krav på finskt medborgarskap för viss
tjänst kan i övrigt bestämmas i lag.
Som av framställningen framgår innehåller 24 § i den nya självstyrelselagen vissa
bestämmelser om tjänsteinnehavares m~,dborgarskap. Enligt bestämmelsen kan som
tjänstemän i landskapet och i de åländska kommunerna anställas medborgare i något av
de nordiska länderna, dock så att som polisman kan anställas endast finsk medborgare.
Självstyrelselagen anger vidare att det i landskapslag kan stadgas om anställning av andra
utländska medborgare.
Utskottet omfattar de motiveringar landskapsstyrelsen i framställningen anger till skäl för
de föreslagna ändringarna. Utskottet konstaterar också att den tilltagande
internationaliseringen ·är en grund för att reformera lagstiftningen på föreslaget sätt.
Utskottet tillstyrker därför lagförslagen utan ändringsförslag.
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,Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet
att landstinget måtte anta de I
framställningen ingående två
lagförslagen oförändrade.
Mariehamn den 1 september 1992

På lagutskottets vägnar:

Sune Eriksson
ordförande
Lars Ingmar Johansson
sekreterare

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sune Eriksson,
viceordföranden Sundback, ledamöterna Christer Jansson och Gunnar Jansson samt
ersättaren Roger Jansson.

