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Landskapsstyrelsens förslag
Landskapsstyrelsen föreslår en totalreform av kommunallagstiftningen så att 1980 års
kommunallag ersätts av en ny lag. Dessutom föreslås följdändringar i flera andra lagar
samt blankettlagar om kommunindelning och anställningstrygghet för kommunala
tjänsteinnehavare.
Den föreslagna nya kommunallagen innebär bl.a. att landskapsstyrelsens tillsyn över
kommunerna minskar och rätten till avvikelser från gällande bestämmelser, som ingår i
frikommunförsöket, görs permanent och kommer att avse samtliga kommuner.
Bestämmelserna om kommunens ekonomi förnyas genom införande av nettobudgetering
och genom att de kommunala räkenskaperna skall följa bokföringslagens bestämmelser.
Ett förfarande med rättelseyrkande, som föregår det egentliga besvärsförfarandet,
föreslås infört. Vidare föreslår landskapsstyrelsen att samtliga åländska kommuner
åläggs att samverka inom ett kommunalförbund kallat Ålands kommunförbund med
uppgift att allmänt bevaka kommunernas intressen, fungera som remissinstans samt vara
huvudman för kommunala avtalsdelegationen.
Den nya kommunallagen jämte följdlagar föreslås träda i kraft den 1 januari 1998, dock
så att bestämmelserna om kommunernas ekonomi träder i kraft ett år senare.

Utskottets förslag
Utskottet föreslår att den nya kommunallagen antas med vissa ändringar. Utskottet
föreslår bland annat att fullmäktige. skall kunna återkalla förtroendeuppdrag under
pågående mandat samt att det skall vara obligatoriskt att inrätta en
kommundirektörstjänst i samtliga kommuner och att uppgöra en ekonomiplan som löper
på minst tre år. Utskottet föreslår också att det skall vara möjligt att under vissa
förutsättningar ändra kommunalförbundens grundstadgor med kvalificerad majoritet i
stället för genom ett enhälligt beslut.
Utskottet tillstyrker att också personer som saknar åländsk hembygdsrätt efter en treårig
kvalifikationstid har rösträtt och valbarhet i kommunalvalen. Bestämmelserna om
rösträtt och valbarhet föreslås dock av lagtekniska skäl till denna del överflyttade till en
särskild landskapslag som skall antas med kvalificerad majoritet.
Utskottet tillstyrker att samtliga följdlagar antas förutom förslaget till blankettlag om
anställningstrygghet för kommunala tjänsteinnehavare, där utskottet hemställer om att
särskild landskapslagstiftning' snarast utarbetas.

UTSKOTTETS SYNPUNKTER

Allmän motivering
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Bakgrund
Kommunernas förvaltning grundar sig på principen om medborgerlig självstyrelse som
till stor del förverkligas genom förtroendemannainflytande. Grunderna för den nutida
kommunalförvaltningen lades under senare hälften av 1800-talet. Redan i den första
självstyrelselagen tillerkändes landstinget rätten att lagstifta om kommunalförvaltningen
med undantag för grunderna för den kommunala rösträtten. Landskapslagstiftningen om
kommunalförvaltning har flera gånger reformerats. Nuvarande kommunallag stiftades år
1980 då lagstiftningen för landskommuner och Marieharnns ·stad förenhetligades,
bestämmelserna moderniserades, den demokratiska basen för beslutsfattandet breddades
och kommunernas självbestämmanderätt underströks.
Kommunallagen från år 1980 har därefter ändrats och kompletterats i olika avseenden.
Också annan lagstiftning som direkt berör kommunalförvaltningen har tillkommit eller
ändrats. Ändringarna har varit av såväl lagteknisk som mera principiell natur. Redan år
1983 (60/83) gjordes en betydande ändring av lagen, till stor del på basen av de
erfarenheter som då vunnits. Exempelvis ändrades bestämmelserna om utaxering per
skatteöre, valbarhet, kvalificerad majoritet och rösträtten i kommunalförbunden.
Valbarhetsbestämmelserna ändrades också år 1989 (10/89). Bestämmelserna om rösträtt
ändrades inför kommunalvalet 1995 så att rösträtt och valbarhet infördes för medborgare
i de nordiska länderna efter en kvalifikationstid om tre år (59/94) och så att
rösträttsåldern om 18 år behöver vara uppfylld först på valdagen (39/95). Bestämmelser
om försök med frikommuner infördes år 1990 (44/90) och har senare förlängts.
Landskapsandelssystemet reformerades genomgripande från och med år 1994 (70/93).
En modern syn på den kommunala självstyrelsen innebär enligt utskottet att kommunen
bär ansvar för sina medborgares välfärd och för det lokala samhällets utveckling.
Kommunen tillhandahåller olika tjänster, antingen via sin egen organisation eller genom
att andra instanser eller producenter tillhandahåller dem för kommunens räkning.
Kommunalförvaltningen bygger på den representativa demokratin som möjliggör att
medborgarna såväl medverkar i som påverkar det kommunala beslutsfattandet. Den
kommunala självstyrelsen innebär också en betydande grad av frihet att utgående från de
lokala förhållandena organisera gemensamma angelägenheter.

Utskottet finner att lagförslaget till .·sina väsentliga delar är anpassat till de nämnda
principerna samtidigt som hänsyn tagits till den kommunala strukturen på Åland. De
ändringsförslag utskottet framför är ägnade att ytterligare understryka dessa syften.
Utskottet har dessutom funnit det påkallat att på några punkter komplettera lagförslagets
delvis alltför knapphändiga motiveringar:

Den kommunala självstyrelsens grundlagsskydd
Den kommunala självstyrelsen är trxggad i grundlag. Enligt 51 § 2 mom.
regeringsformen skall kommunernas förvaltning vara grundad på medborgerlig
självstyrelse enligt vad särskilda lagar stadgar. Grundlagsskyddet har bland annat ansetts
innebära att kommuninvånarna genom allmänna val har rätt att själva utse kommunens
högsta organ, att kommunfullmäktige har en allmän kompetens att besluta om
kommunens gemensamma angelägenheter, att kommunförvaltningen åtnjuter
självständighet i förhållande till den statliga förvaltningen och landskapsförvaltningen

-3och att kommunen har beskattningsrätt. Tolkningen av i vilken utsträckning lagstiftaren
kan påverka eller begränsa den kommunala självstyrelsen har varierat beroende på
rådande värderingar om samhällets utveckling och det sätt på vilket denna bäst kan
främjas.

Europeiska stadgan om lokal självstyrelse
Lagtinget lämnade den 21 januari 1991 sitt bifall till den europeiska stadgan om lokal
självstyrelse. Bestämmelserna i stadgan är allmänt utformade men uttrycker vissa viktiga
principer som framför allt skall iakttas vid lagstiftning. Hit hör principerna om
representativ kommunal demokrati, den lokala självstyrelsens kompetens, principen om
att offentliga uppgifter normalt i första hand skall handhas av de myndigheter som ligger
närmast medborgarna och principen om att kommunerna skall rådfrågas i fråga om
reformer eller beslut som direkt berör dem. Utskottet konstaterar att förslaget till ny
kommunallag grundar sig på de principer stadgan innehåller och att kommunernas
utlåtanden också inhämtats under beredningsarbetet.

Flexibilitet och regelstyrning
Utskottet delar landskapsstyrelsens syn att kommunallagstiftningen bör vara så flexibel
att den i största möjliga utsträckning tar hänsyn till den enskilda kommunens storlek,
resurser och behov. De bestämmelser som ersätter det pågående frikommunförsöket är
ett steg i denna riktning. Utskottet konstaterar dock samtidigt att vissa angelägenheter är
av sådan karaktär att enhetliga förfaranden är nödvändiga. Den speciella åländska
kommunstrukturen där kommunerna är små och i allmänhet har begränsade ekonomiska
och personella resurser innebär också ett visst behov av reglering, styrning och
rådgivning. Genom tillkomsten av det föreslagna Ålands kommunförbund kan man
förvänta sig att behovet av enhetliga förfaranden och gemensamma ställningstaganden i
betydande grad tillgodoses av en organisation som styrs av kommunerna själva.

Kommunens allmänna kompetens
Kommunens allmänna kompetens föreslås reglerad i form av en generalklausul, på
samma sätt som i gällande lagstiftning. Gränserna definieras därför till stor del genom
praxis via förvaltningsdomstolarnas prejudicerande utslag. Tolkningen ~r i praktiken
relativt öppen och blir också delvis beroende av den övriga samhällsutvecklingen vilket
ger kommunerna behövlig rörelsefrihet. Detta överensstämmer med det sätt på vilket
kommunernas verksariihet av hävq bedrivits och understryker kommunernas egen
beslutanderätt.
Utskottet konstaterar att den offentliga förvaltningens grunduppgift är att trygga
basservicen för kommunens medborgare, att denna service är tillgänglig i tillräcklig
utsträckning, att den fyller kvalitetskraven och att den fördelas rättvist Den kommunala
servicen kan, som också framgår av 3 §, tillhandahållas av kommunen själv eller genom
att kommunen utnyttjar särskilda tjänsteproducenter.
Utskottet konstaterar att kommunerna endast undantagsvis kan bedriva
näringsverksamhet, närmast för att tillgodose viss basservice för kommuninvånarna.
Utskottet anser att en restriktiv hållning bör intas vad avser direkt stöd till
företagsverksamhet i kommunen. Sådant stöd kan komma i fråga närmast när syftet är
att åstadkomma ur kommunens synvinkel väsentliga kringeffekter eller när det gäller att
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under en begränsad tid eller inom ett begränsat område lösa särskilt problematiska
situationer till följd av arbetslöshet, hot om arbetslöshet eller liknande. Innan stöd för
dylik verksamhet beviljas måste hänsyn också tas till konkurrensförhållandena.

Slopande av kravet på kvalificerad majoritet
Bestämmelser om kvalificerad majoritet skulle i framtiden tillämpas endast då
fullmäktige säger upp kommundirektören och vid vissa beslut som kommunalförbundens
högsta beslutande organ fattar. Krav på kvalificerad majoritet för särskilda beslut vid
fullmäktiges normala beslutsfattande förekommer inte längre varken i rikets eller
Sveriges kommunallagar. Utskottet konstaterar att bestämmelserna om kvalificerad
majoritet lett till återkommande tolkningsproblem och att de inte återspeglar en nutida
syn på det kommunala beslutsfattandet. Många kommuner har övergått till ett
budgetsystem där anslagen godkänns som större klumpanslag. Besluten gäller sällan
enskilda utgiftsposter och kravet på kvalificerad majoritet för nya anslag förlorar också
då sin betydelse. För inrättande av nya tjänster krävs för närvarande kvalificerad
majoritet medan några sådana restriktioner inte gäller anställning av nya arbetstagare.
Ingående av borgensförbindelse har likaså hittills krävt kvalificerad majoritet men
företag kan samtidigt stödas på andra sätt med enkel majoritet. Mot bakgrund av det
anförda tillstyrker utskottet landskapsstyrelsens förslag.

Valbarhet till olika organ. Rösträtt och valbarhet för personer utan åländsk
hembygdsrätt
Landskapsstyrelsens förslag till bestämmelser om valbarhet till olika kommunala organ
innebär en viss inskränkning i förhållande till gällande lagstiftning. Ett syfte med
förslagen torde vara att öka förtroendet för den kommunala förvaltningen genom att
undvika intresse- och rollkonflikter. Begränsningarna av valbarheten, särskilt när det
gäller val till fullmäktige, innebär likväl en inskränkning av kommunmedlemmarnas
demokratiska rättigheter och bestämmelserna måste därför tolkas snävt när de tillämpas.
Utskottet konstaterar dock samtidigt att jävsbestämmelserna inte alltid varit tillräckliga
och att förslagen i huvudsak därför är motiverade. De föreslagna begränsningarna i
valbarheten till nämnd som avser personer i ledningen för affärsdrivande
sammanslutningar kan dock bli så svårtolkade att utskottet föreslår att de utgår och att
jävsbestämmelserna i dessa fall i stället tillämpas.
Utskottet omfattar landskapsstyrelsens förslag att också personer som inte innehar
åländsk hembygdsrätt men som under en tre års kvalifikationstid varit bosatta på Åland
skall ha rösträtt och valbarhet i kommunalval på Åland. Rösträtt och valbarhet för
nordiska medborgare förverkligades år 1994 sedan grundläggande bestämmelser om
saken, efter långa förberedelser, intagits i den nya självstyrelselagen. I och med
EU-medlemskapet ändrades självstyrelselagen så att det i landskapslag är möjligt att
bestämma om rösträtt och valbarhet även för medborgare i andra länder än de nordiska.
Utskottet har inhämtat att EU:s direktiv om rösträtt och valbarhet i kommunala val för
unionsmedborgare möjliggör den föreslagna kvalifikationstiden om tre år så länge den
inte är diskriminerande. Så är inte fallet om samma regler tillämpas på EU-medborgare
som redan tillämpats för finska medborgare utan hembygdsrätt samt nordiska
medborgare.

-5-

Landskapsstyrelsen föreslår att bestämmelserna om rösträtt och valbarhet för andra än
dem som innehar åländsk hembygdsrätt införs i kommunallagen. Självstyrelselagens 67
§ 2 mom. anger att beslut om antagande av landskapslag där sådana bestämmelser ingår
skall fattas med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna, vilket skulle innebära att
hela kommunallagen måste antas med kvalificerad majoritet. Detta har knappast varit
landskapsstyrelsens avsikt och vore inte heller ändamålsenligt, varför utskottet föreslår
att bestämmelserna om rösträtt och valbarhet för personer som saknar åländsk
hembygdsrätt bryts ut och hänförs till en särskild lag som antas med kvalificerad
majoritet.

Kommunens ekonomi
De föreslagna bestämmelserna om kommunens ekonomi innebär enligt utskottet en
önskvärd modernisering av det ekonomiska tänkandet och beslutsfattandet i
kommunerna. Övergången till nettobudgetering kan förväntas öka resultattänkandet i
kommunerna och de kommunala organen eftersom de förtroendevaldas intresse
därigenom också kan inriktas på inkomstsidan på ett helt annat sätt än tidigare.

Ålands kommunförbund
Utskottet delar uppfattningen att de åländska kommunerna behöver ett starkt
samarbetsorgan för att verka bl.a. som utrednings- och remissinstans. Detta behov
understryks av den speciella åländska kommunstrukturen med många små kommuner
där de personella resurserna är begränsade. Kommunala samarbetsnämnden, som nämns
som remissinstans i den gällande kommunallagen, synes inte ha fått tillräcklig styrka och
status i detta avseende. Utskottet konstaterar visserligen att förslaget att samtliga
kommuner obligatoriskt skall vara medlemmar i kommunförbundet inte helt
sammanfaller med principerna om den kommunala självbestämmanderätten och rätten att
så fritt som möjligt besluta om organisatoriska frågor. Å andra sidan är det nödvändigt
att kommunförbundet redan från början får en tillräckligt stark ställning i förhållande till
övriga aktörer som påverkar det kommunala beslutsfattandet.
Utskottet har ovan redogjort för det särskilda grundlagsskydd den kommunala
självstyrelsen åtnjuter. Grundlagsskyddet avser i första hand att förhindra sådana
ingrepp i den kommunala självstyrelsen som medför att den urholkas i sak. De specifika
intressen som grundlagen värnar om kan enligt utskottet inte anses åsidosatta eller
inskränkta av förslaget om obligatoriskt medlemskap i en intressebevakningsorganisation
som Ålands kommunförbund. Förutom att tillvarata kommunernas intressen skall
förbundet dessutom bland annat handha en lagstadgad uppgift i och med att den
kommunala avtalsdelegationen föreslås bli en del av förbundet. Från riksdagens
lagstiftningspraxis finns många exempel på kommunalförbund som grundats genom lag
som
stiftats
i
vanlig
lagstiftningsordning.
Exempelvis
lagen
om
huvudstadsdelegationens samarbetsdelegation (FFS 253/85) påför de deltagande
kommunerna både uppgifter som de enligt lag skall sköta och sådana som anses höra till
kommunernas frivilliga åtaganden. Se även riksdagens grundlagsutskotts utlåtanden nr
11/1984 och 9/1994.

Andringssökande
Landskapsstyrelsen föreslår delvis nya bestämmelser om ändringssökande. Som en ny
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anföras. Rättelseyrkande, som är att betrakta som en del av förvaltningsförfarandet, kan
göras på såväl laglighets- som ändamålsenlighets grunder. Fullmäktiges beslut kan dock
inte ändras på grund av rättelseyrkande utan i det fallet skall kommunalbesvär anföras.
Utskottet finner för sin del rättelseyrkandet vara ett ändamålsenligt förfarande som
möjligen också kan komma att nedbringa antalet egentliga besvär.
Besvärsbestämmelserna är av rikslagstiftningsnatur och är därför i sak utformade som i
rikets nya kommunallag.

övriga lagförslag
Utöver förslag till ny kommunallag innehåller framställningen nio kompletterande
lagförslag. Utskottet har funnit att de åtta första förslagen är nödvändiga och
ändamålsenliga och tillstyrker dem med endast några mindre tekniska eller språkliga
ändringsförslag. Däremot anser utskottet att förslaget till blankettlag om tillämpning av
lagen om kommunala tjänsteinnehavares anställningstrygghet bör förkastas och
hemställer om att en särskilt utarbetad landskapslag i brådskande ordning föreläggs
lagtinget.

Detaljmotivering
1. Kommunallag för landskapet Åland
1 och 2 §§ Utskottet har rättat en hänvisning och föreslår några ändringar av språklig
natur.

4 § Utskottet uppfattar den i 1 mom. avsedda övervakningsskyldigheten så att
landskapsstyrelsen skall följa kommunernas verksamhet och vid behov kunna inbegära
upplysningar eller förklaringar från kommunerna. Någon möjlighet att med stöd av detta
lagrum
direkt ingripa i enskilda ärenden eller i kommunens förvaltning har
landskapsstyrelsen inte. Landskapsstyrelsen kan genom att utfärda anvisningar om ny
lagstiftning eller om andra beslut bidra till att kommunerna på ett ändamålsenligt sätt
handhar de uppgifter som åligger dem.
Utskottet föreslår att 2 mom. omformuleras så att det uttrycker en rätt för kommunerna
att delta i beredningen av ny lagstiftning och av andra angelägenheter som är av intresse
för kommunerna. Utskottet anser det inte nödvändigt att bestämmelser om detta ges i
landskapsförordning.
Utskottet konstaterar i sammanhanget att landstinget den 21 januari 1991 gav sitt bifall
till den europeiska stadgan om lokal självstyrelse. Stadgan betonar bl.a. vikten av att
kommunerna i god tid och på lämpligt sätt rådfrågas vid planering av reformer eller
beslut som direkt berör dem. Den föreslagna omformuleringen av 2 mom. kan
därigenom ses som en uppföljning av lagtingets bifall till stadgan.
6 § Utskottet anser det inte nödvändigt att i paragrafens 1 och 2 mom. särskilt nämna
"kommunfullmäktige" och "stadsfullmäktige" respektive "kommunstyrelsen" och
"stadsstyrelsen" eftersom det av 3 mom. framgår att dessa båda benämningar kan
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7 § Enligt förslagets 3 mom. är en underlydande kommunal myndighet skyldig att ta
emot uppgifter som en överordnad myndighet delegerar till den. Utskottet anser
bestämmelsen vara en självklarhet och föreslår därför att den utgår.
Enligt framställningens 4 mom. kan beslutanderätt inte delegeras om en kommunal
myndighet enligt uttrycklig bestämmelse i lag skall besluta i en viss typ av ärende.
Enligt gällande lag (19 §) är delegeringsrätten begränsad endast vad gäller upptagande
av lån samt ärenden som kräver kvalificerad majoritet. Bestämmelserna om kvalificerad
majoritet återfinns inte i föreliggande framställning. Utskottet anser att den föreslagna
bestämmelsen onödigt begränsar fullmäktiges rätt att organisera den kommunala
förvaltningen och föreslår därför att momentet utgår. Även lagstadgade ärenden kan
därigenom delegeras.
9 § Enligt utskottets åsikt bör den i framställningens 40 § avsedda arbetsordningen för
fullmäktige inarbetas i förvaltningsstadgan så att endast ett centralt dokument närmare
reglerar förvaltningen i de kommunala organen. Utskottet föreslår därför att 40 § utgår
och att punkterna 1 och 3 överförs till förvaltningsstadgan. Utskottet anser vidare att det
bör finnas möjlighet för kommunerna att inta andra bestämmelser i förvaltningsstadgan
än de som uttryckligen nämns i paragrafen och föreslår därför en ny 16 punkt.
Utskottet anser det viktigt att det föreslagna Ålands kommunförbund i samarbete med
landskapsstyrelsen kan utarbeta en modellstadga för de åländska kommunerna.
10 § Utskottet konstaterar att bestämmelser om kommunala tjänstemäns ställning också
ingår i speciallagstiftningen, exempelvis grundskolelagen. Bestämmelser om villkoren
för tjänstemännens anställningsförhållanden finns även i de kommunala
tjänstekollektivavtalen.
Bestämmelser om tjänstemännens uppsägningsskydd ingår nu ofta i tjänstestadgorna men
bör som en följd av ändringar i regeringsformen hädanefter ges på lagnivå. Utskottet
föreslår nedan att landskapsstyrelsen bereder en särskild landskapslag i ämnet i stället
för den blankettlag som ingår i framställningen.

12 § Utskottet anser att den kommunala anslagstavlan bör vara tillgänglig för
allmänheten även under andra tider än tjänstetid. I de flesta kommunerna torde
anslagstavlorna redan nu vara placerade utanför de egentliga förvaltningsutrymmena så
att allmänheten kan ta del av de dokument som anslagits på dem även utanför den
egentliga tjänstetiden.
13 § Bestämmelser om delegering av beslutanderätt ingår redan i 7 §, varför 2 mom.
föreslås utgå. Utskottet konstaterar att delegeringsrätten innebär en rätt för fullmäktige
att till en lägre myndighet överlåta beslutanderätten såväl rörande grunderna för avgifter
som beslut om enskilda avgifter för viss typ av tjänster eller prestationer. Utskottet antar
att fullmäktige i allmänhet förbehåller sig rätten att fastställa de allmänna grunderna för
avgifterna.
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förlängdes i slutet av år 1995 att gälla även åren 1996 och 1997. Lagutskottet
konstaterade då (bet. nr 19/1994-95) att endast ett mindre antal kommuner hade utnyttjat
möjligheten att delta i experimentet. Utskottet betonade också vikten av att försöket
noggrant utvärderas inför beredningen av den nya kommunallagen. Man borde då
uppmärksamma hur den kommunala demokratin har utökats och om
rättssäkerhetsaspekterna blivit tillräckligt beaktade. Med anledning härav hemställde
lagtinget om en utvärdering av erfarenheterna av försöket med frikommuner.

Utskottet har erfarit att landskapsstyrelsen vid beredningen av lagförslaget utrett i vilken
utsträckning kommunerna utnyttjat frikommunexperimentets möjligheter. Under
remissbehandlingen har kommunerna också fått möjlighet att redogöra för sin inställning
till att frikommunlagens bestämmelser om rätt till avvikelser från bestämmelser i
landskaps lag och -förordning införs i kommunallagen och berör alla kommuner.
Även om någon egentlig utvärdering inte redovisats, konstaterar utskottet att
kommunerna i sina remissyttranden inte haft något att invända mot att
frikommunförfarandet görs permanent. Utskottet tillstyrker därför förslaget men utgår
från att landskapsstyrelsen också framdeles följer hur kommunerna utnyttjar rätten till
avvikelser och följderna av detta.
Utskottet föreslår att paragrafen förtydligas med ett nytt 3 mom. som anger att ärenden
som är anhängiga i kommunerna då rätt till avvikelse beviljas skall avgöras i den
ordning respektive lagstiftning föreskriver och alltså inte beröras av den beviljade rätten
till avvikelser. Övergångsbestämmelsen gäller i praktiken de kommuner som hittills inte
varit frikommuner. Utskottet föreslår dessutom i en ny 122 § en övergångsbestämmelse
som innebär att hittillsvarande tillstånd enligt landskapslagen om försök med
frikommuner förblir i kraft.
15 § Utskottet föreslår att framställningens 47 §, som innebär en obligatorisk tillsyn från
styrelsens sida över lagligheten i fullmäktiges beslut, skall utgå. Av den orsaken föreslår
utskottet en omformulering av 2 mom. 3 punkten. En orsak till att ett beslut om ett val
inte kan verkställas är t.ex. att det efter valet framkommer att bestämmelser om
särskilda kompetenskrav inte beaktats eller att jämställdhetslagstiftningens föreskrifter
inte iakttagits.

17 § Den i 4 § 3 mom. gällande lag ingående skyldigheten att åta sig kommunala
förtroendeuppdrag föreslås enligt framställningen utgå. En förtroendevald som kan
uppvisa ett giltigt skäl skall också kunna få avsked från uppdraget. Även om det endast i
vissa fall krävs ett formellt samtycke till att motta uppdrag anser utskottet att de organ
som förrättar valen i regel bör förvissa sig om att vederbörande samtycker till att motta
uppdraget. På så sätt undviker man onödiga ansökningar om avsked från olika uppdrag.
18 § Utskottet föreslår en ny 18 § enligt vilken fullmäktige under mandatperioden kan
återkalla uppdrag för förtroendevalda. Denna möjlighet skall gälla såväl kommunens
egna organ som de förtroendevalda kommunen valt till ett kommunalförbunds organ.
Uppdragen kan återkallas om fullmäktige anser att organet i dess helhet eller någon av
medlemmarna i det inte längre åtnjuter fullmäktiges förtroende. Bedömningen görs
sålunda på rent politiska grunder. I praktiken torde missnöjet oftast rikta sig mot vissa

-9ledamöter eller en enda ledamot. För att trygga proportionalitetsprincipen i fråga om
sammansättningen av kommunala organ är det dock nödvändigt att uppdraget för
samtliga medlemmar återkallas och nyval av hela organet förrättas. Detta hindrar inte att
de ledamöter, som i praktiken inte ådragit sig fullmäktiges misstroende, återväljs.
Möjligheten att återkalla förtroendeuppdrag är betydelsefull även i fråga om en
kommuns representanter i ett kommunalförbund där det är särskilt viktigt att dessa ser
sig som företrädare för den kommun som utsett dem till uppdraget. Denna princip finns
också uttryckt i lagförslagets 82 § 3 mom. (betänkandets 81 §) som anger att
kommunstyrelsen kan ge kommunernas ombud direktiv i frågor som behandlas vid
mellankommunala ombudsstämmor.
Enligt utskottets bedömning torde den föreslagna paragrafen i praktiken rätt sällan
komma till tillämpning. Dess betydelse ligger främst på det preventiva planet.
Utskottet konstaterar att ett återkallande av förtroendeuppdrag inte påverkar organets
mandatperiod.

20 § (19 §) Utskottet föreslår att 1 mom. utgår som obehövligt. Det är inte nödvändigt
att avstänga en förtroendevald som ännu inte fällts för brott men som står under åtal. Är
förseelsen sådan att den förtroendevalda förlorat fullmäktiges förtroende kan
bestämmelserna i den föreslagna nya 18 § tillämpas.
Utskottet föreslår vidare att bestämmelserna i förslagets 2 mom. ändras så att en
fängelsedom om minst sex månader inte generellt ger fullmäktige rätt att skilja den
förtroendevalda från uppdraget. En förutsättning för detta bör enligt utskottets åsikt vara
att brottet eller sättet på vilket det begåtts visar att den förtroendevalda brustit i fråga om
den respekt som förtroendeuppdraget förutsätter. Förslaget motsvarar till den delen 17 §
1 mom. i gällande lag.
21 § (20 §) Utskottet anser att en förtroendevald skall ha rätt att få uppgifter också ur
ännu inte offentliga eller hemliga handlingar om han eller hon är ledamot i ifrågavarande
organ. Skötseln av ett uppdrag kräver att den förtroendevalda har tillgång till relevant
information även om han eller hon inte skulle komma att delta i beslutsfattandet i ett
visst ärende. Oberoende av detta är den förtroendevalda bunden av eventuella
sekretessbestämmelser i samma utsträckning som enligt framställningens förslag.
24 § (23 §) Utskottet konstaterar att de regler om beslutsfattande som finns i 2 och 3
mom. grundar sig på antalet närvarande ledamöter vilket kan vara motiverat av praktiska
skäl. Vid egentliga omröstningar som regleras i 25 §, beräknas omröstningsresultatet på
grundval av antalet avgivna röster.
25 § (24 §) Utskottet föreslår att de föreslagna bestämmelserna om omröstning
förtydligas.
Enligt framställningens 1 mom. skall organets ordförande bestämma om
omröstningssättet. Utskottet föreslår att huvudregeln, liksom enligt gällande lag, skulle
vara att omröstning förrättas efter upprop. I förvaltningsstadgan kunde dock kommunen
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bestämma om att alternativa omröstningssätt får tillämpas, såsom handuppräkning,
uppstigning eller, om utrustning finns tillgänglig, maskinell omröstning. Eftersom
förslagets 3 mom. redan anger att omröstning i kommunala organ alltid skall fattas öppet
föreslås 1 mom. utgå och 3 mom. kompletterad med de nämnda bestämmelserna om
formerna för den öppna omröstningen.
Vid behandlingen av ärenden i kommunala organ finns alltid ett beslutsförslag. I
fullmäktige är det kommunstyrelsens förslag, i styrelsen kommundirektörens förslag och
i nämnderna respektive föredragandes förslag. Det förslag som ligger till grund för
behandlingen behöver inget särskilt understöd för att i en omröstning ställas mot ett
annat förslag som väckts under behandlingen och vunnit understöd. Motförslag kräver
däremot understöd vilket framgår av 24 § 4 mom.
Enligt utskottets åsikt är det ordföranden som skall besluta om avvikelser från den i
paragrafen angivna ordningsföljden. Det kan inte anses ändamålsenligt att ett organ
under behandlingen röstar om omröstningsförfarandet. Anser någon att ordförandens
förfarande är lagstridigt kan beslutet överklagas.
Medlemmarna i ett organ har möjlighet att avstå från att rösta men vid uträknandet av
omröstningsresultatet beaktas dock endast de avgivna rösterna. Utskottet har förtydligat
formuleringen i 3 mom. så att det förslag som har fått flest röster gäller som organets
beslut. Det bör dock observeras att vissa ärenden kräver annan majoritet (se
framställningens 44 och 58 §§). Utskottets beslut har till den delen tillkommit efter
omröstning (4-1). Beslutet biträddes av ordföranden Wickström-Johansson samt
ledamöterna Siren, Sjöblom och Söderholm.
26 § (25 §) Utskottet konstaterar att ett personval också kan vara enhälligt och att någon
egentlig valförrättning då inte behöver tillgripas. Huvudregeln för ett majoritetsval är att
valet förrättas öppet men det kan enligt 4 mom. förrättas med slutna sedlar om en
medlem yrkar på det. Vid ett majoritetsval blir den som fått flest röster vald. Blanka
röster beaktas inte då valresultatet uträknas.

Formuleringen "den eller de som fått flest röster" bör enligt utskottet uppfattas så, att
om flera än en skall väljas har envar ledamot som deltar i valet lika många röster som
det antal personer som skall väljas.
Enligt förslaget skall proportionellt val tillämpas om det begärs av så många ledamöter
som tillsammans kan besätta minst en av de poster valet gäller. Antalet kan fås fram
genom att antalet närvarande delas med det antal personer som skall väljas ökat med ett
och kvoten avrundas till närmaste högre hela tal.
28 § (27 §) Utskottet föreslår ett förtydligande av 1 mom. I det fall protokoll inte förs
skall beslutet ändå dokumenteras på annat lämpligt sätt. Har beslutanderätten delegerats
till en enskild förtroendevald eller tjänsteman kan protokoll utformas som en enklare
beslutsförteckning. Vissa typer av beslut kan även dokumenteras på annat sätt såsom
genom anteckningar på dokumenten (exempelvis utanordning av medel).
29 § (28 §) Utskottet föreslår en precisering av 2 mom. så att en motiverad reservation
skall lämnas senast i samband med protokolljusteringen.
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Utskottet föreslår vidare en saklig ändring vad gäller ansvaret för beslut. Utskottet anser
att en ledamot av ett organ alltid skall reservera sig för att befrias från ansvar för
beslutet. Enligt utskottets mening är det inte tillräckligt att endast rösta mot beslutet.
Förslaget motsvarar förfarandet inom landskapsförvaltningen.
30 § (29 §) Utskottet omfattar förslaget att personer som saknar åländsk hembygdsrätt
skall ha rösträtt och valbarhet i kommunalval i landskapet efter en karenstid om tre år.
På grund av bestämmelsen i självstyrelselagens 67 § 2 mom. om att lagtingets beslut i
detta avseende skall fattas med en majoritet om två tredjedelar av de avgivna rösterna
föreslår utskottet att bestämmelserna om rösträtt och valbarhet för personer utan
hembygdsrätt överflyttas till en särskild lag som antas med kvalificerad majoritet. I 30 §
intas i stället en hänvisning till denna speciallag. Se närmare detaljmotiveringen på sid.
27.
Enligt förslaget har den som har en kommun i landskapet som hemkommun på valårets
första dag rösträtt i kommunalvalet i hemkommunen. Förslaget motsvarar gällande lag.
Utskottet föreslår en ändring så att rösträtten utövas i den kommun som den 1 september
valåret är väljarens hemkommun. Som en följd av datateknikens utveckling har
lagstiftningen om presidentval och riksdagsval samt om kommunalval i riket redan
ändrats i den riktning utskottet föreslår. Härigenom blir det möjligt för en person som
flyttat under året att utöva rösträtten i sin nya hemkommun. Den föreslagna ändringen
kräver även ändringar i vallagstiftningen. Utskottet föreslår därför att lagtinget
hemställer om att saken beaktas i den översyn av vallagstiftningen som är aktuell.
33 § (32 §) Utskottet konstaterar att en viktig förutsättning för medborgarnas deltagande
i det kommunala beslutsfattandet och överhuvudtaget för en aktiv medborgaropinion är
att kommunmedlemmarna är väl informerade om vad som tilldrar sig i kommunen. Av
särskild betydelse är att informera om sådana åtgärder som är under planering.
Formerna för kommunernas information varierar självfallet beroende på kommunernas
storlek och geografiska karaktär. Såväl förtroendevalda som tjänstemän bör i sin
verksamhet vara medvetna om den rätt till information kommunmedlemmarna har. I
förvaltningsstadgan skall kommunen inta närmare bestämmelser om hur
informationsplikten förverkligas.
34 § (33 §) Utskottet anser att en kommunal folkomröstning i vissa fall kan vara ett
ändamålsenligt sätt att utröna opinionerna i kommunen, exempelvis i fråga om
lokaliseringen av betydande anläggningar, planerna på kommunsammanslagningar eller
liknande ärenden. En folkomröstning kan också vara ett sätt att mäta opinionen i frågor
där åsikterna kraftigt divergerar inom de olika fullmäktigegrupperna.
Enligt framställningen skulle en kommunal folkomröstning anordnas endast i samband
med ett kommunalval. Utskottet anser att folkomröstningsinstitutet i så fall förlorar en
stor del av sin betydelse. Genom valet tar väljarna ställning till aktuella
kommunalpolitiska frågor och också de frågor som underkastas folkomröstning är i de
flesta fall sådana över vilka väljarna ger sitt votum i kommunalvalet. Betydelsen av att
kunna hålla en kommunal folkomröstning är därför större under pågående mandatperiod
och utskottet föreslår av den orsaken att den föreslagna begränsningen när
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folkomröstningar skall kunna hållas utgår.
Landskapsstyrelsen föreslår att lagstiftningen om lagtingsval och kommunalval i
tillämpliga delar skall reglera förfarandet vid kommunala folkomröstningar. Utskottet
konstaterar att dessa bestämmelser inte är tillräckliga. Det är nödvändigt att tillräckligt
tydligt separat lagstifta om de mest väsentliga frågorna som sammanhänger med en
kommunal folkomröstning, såsom omröstningsdagen, fastställande av den fråga som
underkastas folkomröstning, röstningsmyndigheterna, de tidsramar som skall iakttas,
eventuella möjligheter till förhandsröstning etc. Utskottet har därför fogat en hemställan
till betänkandet.
36 § (35 §) Landskapsstyrelsen föreslår att valbarheten till fullmäktige begränsas något i
förhållande till gällande lag. Utvidgningen av begränsningarna berör personer i
kommunens anställning. För närvarande är endast kommundirektören, eller om sådan
inte finns, den ledande tjänstemannen inom kommunens centralförvaltning utesluten från
inval till fullmäktige. Begränsningen gäller således endast en person.
Utskottet uppfattar motiven för att utvidga begränsningarna som en strävan att trygga
trovärdigheten för kommunalförvaltningen genom att man försöker undvika att personer
som på tjänstens vägnar har ett starkt inflytande på olika frågor inte samtidigt skall delta
i beslutsfattandet som förtroendevalda. Detta är i första hand en uppgift för de
organisationer och medborgargrupper som nominerar kandidater men i viss utsträckning
är samtidigt lagstiftning oundviklig. Eftersom begränsningarna utgör ett undantag från
den på principen om representativ demokrati grundade rätten för kommuninvånarna att
delta i kommunens förvaltning skall de tolkas snävt.
Med begreppet "anställd hos kommunen" bör förstås såväl tjänstemän som privaträttsligt
anställda. Begreppet "uppgiftsområde" för kommunstyrelsen eller en nämnd är inte
detsamma som "förvaltningsområde". Det senare begreppet innefattar organets samtliga
uppgifter medan begreppet "uppgiftsområde" är beroende av hur förvaltningen i det
enskilda fallet är organiserad. Beträffande nämnder med begränsade uppgifter
sammanfaller ofta förvaltningsområde och uppgiftsområde. Har däremot en nämnd
pålagts större uppgiftshelheter kan organisationen vara den att olika tjänsteinnehavare
leder olika uppgiftsområden. I det första fallet gäller begränsningen i valbarheten endast
en tjänsteman, i det senare fallet kan den däremot beröra flera tjänstemän. Bedömningen
måste därför göras utgående från hur kommunens organisation är ordnad i det enskilda
fallet.
En "ledande uppgift" inom nämndens uppgiftsområde har i första hand den som är chef
för det ifrågavarande uppgiftsområdet. I en specialiserad organisation gäller detta
vanligen endast en person, exempelvis bibliotekschefen under biblioteksnämnden.
Ansvarar däremot nämnden för olika uppgiftsområden kan flera personer anses ha en
ledande uppgift. Om kommunen exempelvis sammanfört skol-, biblioteks- och den
allmänna kulturförvaltningen under en enda nämnd med varsin sektorchef med eget
ansvar berörs varje sektorchef av begränsningarna i valbarheten. Om en viss
uppgiftshelhets ekonomiska betydelse inom organisationen är ringa skall den ansvarige
dock inte anses vara anställd i en ledande uppgift.
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38 § (37 §) Landskapsstyrelsen föreslår att antalet fullmäktigeledamöter minskas i
förhållande till nuvarande antal, dock så att fullmäktige kan besluta om såväl ett högre
som ett lägre antal. Utskottet konstaterar att det i lagen angivna antalet får anses
riktgivande för kommunerna och att önskemålen om en tillräckligt bred representation
inte uppfylls om den sänkning landskapsstyrelsen föreslår genomförs. Utskottet har
erfarit att det främst är de allra minsta kommunerna som hittills hos landskapsstyrelsen
anhållit om sänkning av antalet fullmäktige ledamöter. Av den orsaken föreslår utskottet
att det införs en ny kategori för kommuner med ett invånarantal om högst 500 personer
där antalet fullmäktigeledamöter normalt skulle vara 11. För kommuner med upp till
3. 000 invånare föreslås antalet fullmäktigeledamöter vara detsamma som enligt gällande
lag medan antalet för större kommuner skulle sänkas med två. Det föreslagna antalet
ledamöter för kommuner över 10.000 invånare, i praktiken Mariehamn, motsvarar den
faktiska situationen för stadens del.

39 § (38 §) Utskottet föreslår att paragrafen kompletteras med ett nytt 2 mom. som
motsvarar gällande lags 13 § 2 mom. Momentet anger när en ersättare inträder på ett
ordinarie mandat i fullmäktige och reglerar dessutom den situation som inträder om en
ersättare för den avgående ledamoten inte finns inom listan eller valförbundet.
40 § (39 §) Utskottet föreslår en precisering så att om två vice ordförande väljs utses den
ene till förste och den andre till andre vice ordförande.

Utskottet har även övervägt möjligheten att fullmäktiges presidium skulle tillsättas för
hela valperioden men anser det vara ändamålsenligt att presidiets förtroende prövas varje
år. Det föreslagna systemet möjliggör också överenskommelser mellan de politiska
grupperna i fullmäktige om byte på presidieposterna under mandatperioden.
(40 §) Utskottet föreslår vidare att framställningens 40 § utgår. Paragrafen anger att
fullmäktige skall godkänna en arbetsordning för fullmäktige. Som framgått ovan under 9
§ anser utskottet att bestämmelserna kan inarbetas i den obligatoriska
förvaltnings stadgan. Punkterna 1 och 3 föreslås därför överflyttade till 9 §. Punkten 2
om kallande av ersättare kan utgå eftersom den frågan omnämns på annan plats
förvaltningsstadgan. Punkten 4 om fullmäktigegrupper är enligt utskottet obehövlig.

41 § Utskottet har efter omröstning (3-2) beslutat omfatta framställningens förslag.
Beslutet har biträtts av ordföranden Wickström-Johansson samt ledamöterna Siren och
Söderholm.
42 § Utskottet understryker vikten av att fullmäktiges ledamöter i tillräckligt god tid får
kallelse jämte handlingar till fullmäktiges sammanträden. Utskottet föreslår därför att
inte bara kallelsen utan också handlingarna skall sändas till ledamöterna minst sju dagar
före sammanträdet. Den föreslagna tidsfristen bör betraktas som en minimiregel och
utskottet föreslår därför att rätten för fullmäktige att i arbetsordning besluta om en
kortare kallelsetid utgår ur lagförslaget.
43 § Utskottet konstaterar att de föreslagna jävsreglerna i stort sett motsvarar gällande
regler vars tillämpning inte föranlett problem. Som en ny jävsgrund föreslås att ledamots
sambo berörs av ärendet. Begreppet "sambo" är numera vedertaget språkbruk och avser
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en person som lever i äktenskapsliknande förhållanden med en annan person. Även om
uttrycket veterligen inte förekommer i annan lagstiftning torde det inte medföra
tolkningsproblem i praktiken.
Utskottet föreslår att 2 mom. förtydligas. Förhinder på grund av jäv kan gälla endast ett
visst ärende men även i ett sådant fall finns det skäl att på förhand meddela om saken till
kommunens kansli som då kan tillse att en ersättare finns på plats vid behandlingen av
ärendet.
Det bör primärt ankomma på den som är jävig att vid sammanträdet själv anmäla om sitt
jäv. Sker inte detta bör i första hand ordföranden utröna om jäv föreligger. Uppstår
olika åsikt om jäv föreligger, bör detta enligt utskottet avgöras av fullmäktige genom
omröstning. I en sådan omröstning skall även den som berörs av jävsfrågan delta.
Utskottet föreslår att paragrafen kompletteras i nämnda avseenden.
47 § Utskottet föreslår efter omröstning (3-1) att framställningens 47 § utgår. Beslutet
har biträtts av vice ordföranden Jansson samt ledamöterna Siren och Söderholm.
Utskottet anser en uttrycklig bestämmelse om tillsyn över lagligheten av fullmäktiges
beslut obehövlig. Utgångspunkten måste vara att fullmäktige fattar lagenliga beslut.
Skulle ett beslut i efterhand konstateras vara lagstridigt ankommer det på styrelsen att
vägra verkställa det även utan uttrycklig bestämmelse i lagen. Kommundirektören och
kommunstyrelsens representanter är alltid närvarande vid fullmäktiges sammanträden
och de kan påpeka eventuella risker för överträdelse av lag.
Utskottet hänvisar till att det i 50 § ingår en allmän skyldighet för styrelsen att övervaka
att fullmäktiges beslut är lagliga.
47 § (48 §)Begränsningarna i valbarheten till uppdrag i kommunstyrelsen föreslås enligt
framställningen bli något mera omfattande än i gällande lag. Utskottet omfattar
landskapsstyrelsens förslag med följande kommentarer.
Enligt 2 mom. 4 punkten är den som är anställd inom kommunens centralförvaltning och
som lyder under kommunstyrelsen inte valbar. Enligt gällande lag omfattar
begränsningen endast tjänsteman i ledande ställning inom kommunens
centralförvaltning. Förslaget innebär att samtliga tjänstemän och arbetstagare inom
centralförvaltningen, oberoende av ställning och uppgifter, är uteslutna från medlemskap
i styrelsen.
Enligt 2 mom. 5 punkten är den som är anställd hos kommunen och som är
föredragande i en nämnd eller annars svarar för beredningen av ärenden som
kommunstyrelsen behandlar inte valbar till styrelsen. Vilka personer som är
föredragande i nämnderna framgår av nämndernas instruktioner eller nämndernas
särskilda beslut. I allmänhet är det föredraganden som ansvarar för beredningen av
ärenden men inom större nämndorganisationer kan det förekomma att den egentliga
beredningen sköts av en tjänsteman och föredragningen av en annan. För att
bestämmelsen i 5 punkten skall vara tillämplig skall föredragningen eller beredningen
höra till vederbörande personers ordinarie uppgifter. En vikarie eller en tillfälligt
förordnad person förlorar inte sin valbarhet men kan tillfälligt bli jävig.
Utskottet konstaterar att personalfrågor och personalpolitik numera är en viktig del av

- 15 kommunernas angelägenheter i och med att antalet anställda ökat. Kommunstyrelsen
handlägger personalfrågorna i egenskap av arbetsgivare. Om personer som bevakar
personalens intressen i kommunen är medlemmar i styrelsen uppstår därför ofta
motstridiga intressen, där jävsbestämmelserna inte alltid är tillräckliga. Utskottet betonar
dock samtidigt att begränsningarna av valbarheten enligt 6 punkten skall gälla endast
styrelseordföranden i en personalorganisation samt sådana personer som uteslutande
eller huvudsakligen sysslar med förhandlingar och andra intressebevaknings frågor,
exempelvis
huvudförtroendemän.
Arbetarskyddsfullmäktige berörs
inte av
inskränkningen, inte heller sådana personer som endast sporadiskt medverkar i
förhandlingar.
Utskottet har vidare efter omröstning (3-2) beslutat tillstyrka framställningens 3 mom.
som möjliggör för fullmäktige att i förvaltningsstadgan besluta att en ledamot eller
ersättare i fullmäktige kan vara ledamot eller ersättare i styrelsen. Enligt gällande
lagstiftning kan man inte samtidigt inneha dessa uppdrag. Beslutet har biträtts av vice
ordföranden Jansson samt ledamöterna Siren och Söderholm.
Utskottet uppfattar förslagets 5 mom. om att en medlem av landskapsstyrelsen inte
samtidigt kan vara ledamot eller ersättare i styrelsen så att den som lämnar uppdraget i
landskapsstyrelsen har rätt att återgå till ledamotsuppdrag i styrelsen.
Utskottet har tillfogat ett nytt moment enligt vilket majoriteten av styrelsens ledamöter
inte får vara personer som är anställda av kommunen. Härigenom undviks
intressekonflikter eller jävssituationer i sådan utsträckning som kan äventyra
kommunstyrelsens möjlighet att arbeta effektivt.
50 § (51 §) Paragrafen föreslås kompletterad på motsvarande sätt som 44 §.
51 § (52 §) Utskottet föreslår vissa preciseringar av 2 mom. eftersom ersättarna i vissa
nämnder inte är personliga och det också kan finnas nämnder vars mandattid föreskrivs i
speciallagstiftning.
52 § (53 §) Utskottet konstaterar att någon egentlig definition av begreppet direktion inte
finns i lagen. I framställningens motiveringar finns en beskrivning av direktionernas
uppgifter och av dess 55 § framgår att valbarheten till direktionen inte är begränsad på
samma sätt som medlemskap i övriga kommunala organ. Direktionens uppgift är att vara
ett organ som främjar den direkta demokratin genom att trygga exempelvis föräldrars,
användares eller andra kategoriers inflytande på verksamheten. En direktion kan
beroende på sina uppgifter organisatoriskt lyda under kommunstyrelsen eller under en
nämnd som ansvarar för ifrågavarande uppgiftsområde.
54 § (55 §) Enligt förslaget skulle en medlem av ledningen i en affärsdrivande
sammanslutning som kan ha väsentlig nytta eller lida väsentlig skada av ärenden som
avgörs i en nämnd inte vara valbar till nämnden. Syftet med förslaget är att undvika
konflikter mellan kommunens och affärsföretagets intressen. Utskottet anser att risker av
nämnda slag i de små åländska kommunerna i allmänhet är obetydliga och att förslaget
kan leda till betydande tolkningssvårigheter. Det bör i allmänhet vara möjligt att i
förekommande fall tillämpa jävsreglerna om en sådan konfliktsituation föreligger.
Utskottet föreslår därför att 2 mom. 5 punkten utgår.

- 16 Landskapsstyrelsen föreslår utan närmare motiveringar att ledamot i kommunstyrelsen
inte skall vara valbar till ledamot i nämnd. En motsvarande begränsning finns inte i
gällande lag. Med beaktande av styrelseledamöternas starka ställning i kommunerna och
målsättningen att sprida uppdragen till så många personer som möjligt har utskottet efter
omröstning (3-2) beslutat omfatta landskapsstyrelsens förslag. Beslutet har biträtts av
vice ordföranden Jansson samt ledamöterna Siren och Söderholm. Utskottet konstaterar
att förbudet för ledamot att vara medlem i nämnd inte innebär inskränkningar i
styrelsens möjligheter att utse representanter utan rösträtt i nämnderna.
55 § (56 §) Paragrafen innebär en rätt för överordnad myndighet att överta behandlingen
av ärenden som med stöd av kommunallagen har delegerats till en underlydande
myndighet och avgjorts av denna. Paragrafen motsvarar delvis 50 § gällande lag, dock
så att rätten att överta beslutanderätten avser endast ärenden som har delegerats till en
underlydande myndighet. Ärenden som en underlydande myndighet enligt
speciallagstiftning självständigt skall avgöra kan enligt förslaget inte övertas.
Enligt förslagets 3 mom. får inte ärenden som avser undervisningsverksamheten eller
socialväsendet och gäller en enskild individ övertas för behandling i ett högre organ.
Utskottet anser denna begränsning omotiverad och föreslår att momentet utgår. Utskottet
förutsätter att ärendena också i det högre organet behandlas omdömesgillt utan att
eventuella bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt sätts i fara.
58 § (59 §) Redan vid tillkomsten av 1980 års kommunallag diskuterades behovet av
obligatoriska kommundirektörstjänster i samtliga kommuner. I riket har alla kommuner
från och med år 1976 varit skyldiga att inrätta kommundirektörstjänster.
Landskapsstyrelsen föreslår att kommunerna också framdeles kan bestämma om sådan
tjänst inrättas eller inte. Utskottet anser emellertid att kommunernas verksamhet och
ansvarsområden utvecklats på ett sådant sätt också på Åland att en kommundirektör bör
stå i ledningen för varje kommuns förvaltning och att tjänsterna därför vara
obligatoriska. Till förslaget ansluter sig en övergångsbestämmelse i form av ett nytt 2
mom. till framställningens 126 §, enligt vilket de kommuner som saknar
kommundirektör inom ett år efter lagens ikraftträdande skall inrätta en sådan tjänst. Det
är numera endast ett fåtal kommuner som inte inrättat en kommundirektörstjänst.
I 2 mom. föreslås vissa språkliga och sakliga preciseringar.
Landskapsstyrelsen föreslår att en kommundirektör kan uppsägas "om skäl därtill
föreligger". Utskottet föreslår att uppsägningsgrunden i stället skall vara den att
kommundirektören förlorat fullmäktiges förtroende. Bestämmelsen kompletterar de
uppsägningsgrunder som finns i tjänstestadga eller i den särskilda lagstiftning som
kommer att reglera kommunala tjänsteinnehavares anställningstrygghet.
Syftet med att särskilt reglera kommundirektörens ställning är enligt utskottet att betona
trovärdigheten hos den kommunala förvaltningen ur kommuninvånarnas synvinkel. Av
denna speciella orsak kan det vara nödvändigt med ett särskilt uppsägningsförfarande om
kommundirektören genom sitt handlande förorsakar en situation varigenom
kommunförvaltningens trovärdighet äventyras.

- 17 Genom den föreslagna ändrade formuleringen vill utskottet understryka att en
uppsägning av kommundirektören alltid skall härröra från en förtroendekris mellan
kommundirektören och fullmäktige. Bakgrunden kan ligga såväl i enskilda handlingar
eller försummelser som i en process som pågått under en längre tid. Situtationen skall då
vara den att kommunens fördel kräver en uppsägning av kommundirektören. Genom
bestämmelserna om att kommundirektören skall underrättas om grunden för
uppsägningen och beredas tillfälle att bli hörd måste kommunen närmare motivera
förslaget samtidigt som kommundirektörens rättsskydd tillgodoses.
Utskottet konstaterar slutligen att frågan om kommundirektörens ställning och
förutsättningarna för att säga upp denne nyligen har granskats i riksdagen i förhållande
till !LO-konventionen om uppsägning av anställningsavtal på arbetsgivarens initiativ,
vilken biträtts av Finland. Det har härvid framkommit (se förvaltningsutskottets
betänkande nr 8/1996 rd) att den av utskottet föreslagna formuleringen som också
motsvarar rikslagstiftningens text bättre överensstämmer med !LO-konventionen än
formuleringen i landskapsstyrelsens framställning.
Utskottet har slutligen omformulerat 5 mom. så att det närmare överensstämmer med
motsvarande bestämmelser på annan plats i lagen.
59 § (60 §) Utskottet föreslår ett förtydligande av 2 mom. Formuleringen "kännedom
om landskapets förhållanden" ingår också i 30 § 1 punkten självstyrelselagen vad gäller
besättande av statstjänster i landskapet. Utskottet konstaterar att de i 2 mom. avsedda
kriterierna skall betraktas som tilläggsmeriter i en situation där sökandena i övrigt är i
stort sett lika meriterade.
62 § (63 §) Utskottet omfattar efter omröstning (3-2) förslaget om begränsningar av en
kommunal tjänstemans rätt till tjänstledighet för upprätthållande av politiska
förtroendeuppdrag. Beslutet har biträtts av vice ordföranden Jansson samt ledamöterna
Siren och Söderholm.
Utskottet har i vissa avseenden preciserat och omformulerat landskapsstyrelsens förslag.
Utskottet anser att begränsningarna bör gälla även en kommunal tjänsteman som väljs
till riksdagsman. Förslagets formulering om att rätt till tjänstledighet kan beviljas för
"högst en valperiod" föreslås förtydligat så att ledighet kan beviljas för "högst fyra år i
följd". Med detta förstås i allmänhet en valperiod. Om någon under en pågående
valperiod inträder som ersättare i något av de berörda uppdragen skall dock
tjänstledighet kunna beviljas för fyra år framåt även om i så fall en ny valperiod
påbörjas. Den föreslagna ordalydelsen innebär även att en ny tjänstledighet om fyra år
kan komma i fråga efter det att tjänstemannen återvänt till anställningen efter en tidigare
tjänstledighet.
Utskottet föreslår vidare att begränsningarna i valbarheten börjar tillämpas först från och
med nästkommande mandatperioder. En övergångsbestämmelse av denna innebörd har
fogats till lagen som en ny 128 §.
Utskottet konstaterar att tjänstledigheter hör till de frågor som kan regleras i
tjänstekollektivavtal. Oberoende av den föreslagna bestämmelsen finns det således inte
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hinder för att i tjänstekollektivavtal överenskomma om lindrigare eller strängare regler
för tjänstledighet för politiska uppdrag.
64 § (65 §) Utskottet föreslår ett förtydligande som anger att budgetförslaget måste
överlämnas till fullmäktige inom november månad.
65 § (66 §) Landskapsstyrelsen föreslår att fullmäktige varje år bör anta en
ekonomiplan. Planen ersätter delvis den kommunplan som kommunerna enligt gällande
lag kan ha. Landskapsstyrelsens formulering innebär en tydlig rekommendation men gör
inte ekonomiplanen obligatorisk. Utskottet föreslår efter omröstning (3-2) att
ekonomiplanen skall vara obligatorisk. Den är enligt utskottet ett viktigt styrmedel för
fullmäktige att på ett planmässigt sätt behandla målen för kommunens verksamhet och
ekonomi, planerade investeringar och budgetutvecklingen i övrigt på medellång sikt.
Utskottets beslut har omfattats av ordföranden Wickström-Johansson samt ledamöterna
Siren och Söderholm.

Av framställningens motiveringar framgår att budgetåret är det första året
ekonomiplanen. Utskottet föreslår att lagtexten till denna del förtydligas.
66 § (67 §) Eftersom fastighetsskatten ingår bland kommunens övriga skatter anser
utskottet det onödigt att den särskilt omnämns i lagtexten.

67 § (68 §)Kommunerna kommer framdeles i sin bokföring att i tillämpliga delar följa
bokföringslagen. Bokföringsnämnden, som är ett i bokföringslagen förutsatt organ
underställt handels- och industriministeriet, ger anvisningar och utlåtanden angående
tillämpningen av lagen. Under nämnden finns numera en särskild kommunsektion vars
ställningstaganden i stor utsträckning kommer att styra kommunernas bokföringspraxis.
Nämnden kan också på eget initiativ meddela anvisningar för främjande av en enhetlig
god bokföringssed. Bokföringslagen anger att bokföringsskyldiga skall iaktta god
bokföringssed.
69 § (70 §) Utskottet anser att kommunens verksamhetsberättelse utöver uppgifter om
måluppfyllelser samt om kommunens ekonomi och bokslut även bör innehålla
grundläggande uppgifter om kommunens förvaltning på motsvarande sätt som sker i
dag. Paragrafen föreslås därför kompletterad med ett omnämnande om detta.

72
§
(73
§)
Utskottet föreslår
vissa
förtydliganden
i lagtexten.
Redovisnings-skyldigheten uppfylls i förhållande till fullmäktige som är
kommunförvaltningens högsta organ. Härav följer att anmärkningar inte kan riktas mot
fullmäktiges verksamhet. Utskottet föreslår att detta förtydligas genom en
omformulering av paragrafens inledningssats.
Utskottet föreslår en ändring av 1 punkten. Redovisningsskyldigheten är ett personligt
ansvar som alltså inte skall riktas mot de kommunala organen som kollegier utan avser
de enskilda medlemmarna i vederbörande organ.
Enligt framställningen är de ledande tjänstemännen inom respektive organs
uppgiftsområde redovisningsskyldiga. Uttrycket är oklart och utskottet föreslår att det
ändras så att redovisningsskyldigheten omfattar endast den ledande tjänstemannen inom
respektive organs uppgiftsområde. Detta innebär i de flesta fall att endast den högsta

- 19 Uttrycket
tjänstemannen
inom respektive
organ
är
redovisningsskyldig.
"uppgiftsområde" bör dock uppfattas på samma sätt som i fråga om begränsningarna av
valbarheten (se ovan). Inom ett större organ där olika verksamheter sammanförts kan det
finnas flera separata uppgiftsområden där olika tjänstemän leder självständiga
uppgiftshelheter.
73 § (74 §) Utskottet delar landskapsstyrelsens åsikt att särskilda kompetenskrav inte bör
uppställas i lag för revisorerna. Utskottet konstaterar dock samtidigt att kommunernas
ekonomiförvaltning förutsätter en effektiv och sakkunnig revision och att det därför är
ändamålsenligt att åtminstone någon av revisorerna besitter särskild kompetens. Det
planerade Ålands kommunförbund (se nedan) kan även komma att främja revisorernas
yrkeskunskap och vid sidan av andra samfund, tillhandahålla särskild sakkunskap inom
den kommunala revisionen.

Många åländska kommuner utnyttjar redan nu enligt avtal särskilda yrkesrevisorer
anställda vid något samfund. Enligt utskottet möjliggör lagförslaget att man fortsätter
med detta förfarande. Hinder finns alltså inte att en eller flera av de tre revisorerna är
anställda av någon sammanslutning eller något samfund.
75 § (76 §) Utskottet anser att revisorerna även bör ha möjlighet att underrätta
fullmäktiges ordförande om eventuella missförhållanden som de iakttar. Om
revisorernas påpekanden explicit gäller styrelsens verksamhet kan det vara nödvändigt
och ändamålsenligt att underrätta fullmäktiges ordförande om saken.
76 § (77 §) Enligt förslagets 2 mom. kan en revisionsanmärkning inte riktas mot
fullmäktige. Utskottet föreslår att meningen utgår som obehövlig med beaktande av det
föreslagna förtydligandet i 72 §.

80 § (81 §) Ändringsförslagen är av språklig natur. Utskottet föreslår också att
framställningens 5 mom. placeras sist i paragrafen.
85 § (86 §) Landskapsstyrelsen föreslår att grundavtalet för ett kommunalförbund kan
ändras endast genom samstämmiga beslut av medlemskommunernas fullmäktige.
Utskottet föreslår att paragrafen på motsvarande sätt som i rikslagstiftningen
kompletteras så att det under vissa förutsättningar är möjligt att med kvalificerad (2/3)
majoritet ändra grundavtalet för sådana kommunalförbund där kommunernas deltagande
är lagstadgat. Det kan enligt utskottet inte anses ändamålsenligt att en enda kommun
förhindrar en rationell organisation av gemensamma förvaltningsuppgifter som är
lagstadgade. Majoritetsbeslut kan i vissa fall krävas för att få till stånd en ekonomisk och
effektiv förvaltning. För att ändå motverka att oövervägda beslut fattas skulle
grundavtalet kunna ändras med kvalificerad majoritet endast under förutsättning att
invånarantalet i de medlemskommuner som stöder förslaget utgör minst hälften av det
totala invånarantalet i medlemskommunerna. Dessutom skulle det inte vara möjligt att
ålägga en medlemskommun att utan eget samtycke medverka i nya uppgifter av frivillig
karaktär. Man kan nämligen tänka sig kommunalförbund som dels handhar vissa
lagstadgade uppgifter, dels sköter frivilliga åtaganden.
92 § (93 §) Villkoren för utträde ur ett kommunalförbund skall enligt framställningens
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85 § omnämnas i grundavtalet. Den senare meningen i 92 § föreslås därför utgå som
obehövlig.
96-99 §§ (97-100 §§) Med hänvisning till vad som anförs i den allmänna motiveringen
tillstyrker utskottet förslaget att bilda ett obligatoriskt Ålands kommunförbund. Utskottet
påpekar att ordet "kommunförbund" enligt skrivreglerna bör skrivas med liten
begynnelsebokstav.
100 § (101 §) Eftersom utskottet tillstyrkt att Ålands kommunförbund bildas omfattar
utskottet även förslaget att kommunala avtalsdelegationens verksamhet överförs på
kommunförbundet som en självständig del därav.
102 § (103 §) Eftersom Ålands kommunförbund skall grundas för att tillgodose de
åländska kommunernas gemensamma intressen anser utskottet det inte vara
ändamålsenligt att de enskilda kommunerna skall nominera kandidater till
avtalsdelegationen. Frågan kan både beredas och beslutas inom kommunförbundet.
103 § (104 §)Ändringsförslagen är endast av lagteknisk och stilistisk natur.
104 § (105 §) Enligt förslaget skall det inom kommunförbundet finnas en särskild byrå
för avtalsdelegationen som bereder och verkställer dess beslut. Eftersom
avtalsdelegationen skall verka som en del av kommunförbundet anser utskottet det inte
nödvändigt att i lag föreskriva att avtalsdelegationen skall ha en särskild byrå.
Kommunförbundets interna organisation bör vara en angelägenhet som förbundet fritt
kan besluta om. Utskottet föreslår därför att förslagets 2 mom. utgår.
105 § (106 §)Ändringsförslaget är endast av stilistisk natur.
106 § (107 §) Enligt 2 mom. kan rättelseyrkande och kommunalbesvär anföras över
avtalsdelegationens avgöranden. Rättelseyrkande är ett nytt förfarande som kan
användas för att få till stånd ändring i styrelsens eller en nämnds eller en underlydande
myndighets beslut. Beslut som fattats av fullmäktige eller det organ som utövar
beslutanderätt i ett kommunalförbund överklagas genom kommunalbesvär. Eftersom
avtalsdelegationen i avtalsfrågor är den högsta beslutsfattande instansen kan
rättelseyrkande inte komma i fråga. Utskottet föreslår därför en ändring av 2 mom.
110-111 §§ (111-112 §) Det föreslagna systemet med rättelseyrkande och
kommunalbesvär avviker delvis från nuvarande ordning men förefaller enligt utskottet
vara ett smidigt och ändamålsenligt sätt att anordna rättsskyddet i kommunerna.
Bestämmelserna om rättelseyrkande betraktas som en del av förvaltningsförfarandet och
hör alltså inte till den egentliga förvaltningsrättskipningen. Bestämmelserna om
rättelseyrkande ligger därför inom landskapets behörighetssektor medan bestämmelserna
om kommunalbesvär är en del av rättskipningen som enligt självstyrelselagens 27 § 23
punkten är av rikslagstiftningsnatur. Självstyrelselagens 25 § anger dessutom att beslut
av kommunala myndigheter skall överklagas hos länsrätten (numera Ålands
förvaltningsdomstol) om det inte enligt rikslag skall överklagas hos någon annan
myndighet.

- 21 Kommunalbesvär har hittills varit den väg kommunallagen anvisat för sökande av
ändring över beslut av kommunalt organ. Kommunalbevär har kunnat anföras endast på
laglighetsgrunder. Även framdeles kan kommunalbesvär grundas endast på att beslutet
tillkommit i felaktig ordning, myndigheten överskridit sina befogenheter eller beslutet
annars strider mot lag. Den nya möjligheten att anföra rättelseyrkande ger däremot
möjlighet att som grund för yrkandet även anföra ändamålsenlighetsskäl. En
förutsättning för att anföra kommunalbesvär blir framdeles att rättelseyrkande först har
sökts, dock så att besvärsrätt för part eller kommunmedlem föreligger om beslutet
ändrats med anledning av rättelseyrkandet. Rättelseyrkandet blir sålunda ett obligatoriskt
förberedande skede till kommunalbesvär.
Utskottet föreslår att 111 § 3 mom. (framställningens 112 §) utgår eftersom samma
bestämmelse återfinns i 113 § (framställningens 114 §).
116 § (117 §) Utskottet föreslår en ändring av bestämmelserna om enskild delgivning.
Enligt utskottets förslag fylls kraven på delgivning om den verkställs genom brev som
sänds till parten. Denne anses ha fått del av beslutet sju dagar efter det att brevet
avsändes om inte något annat påvisas. Kommunen har här bevisbördan. Bestämmelsen
hindrar självfallet inte att delgivning med motagningsbevis anlitas om man vill att ett
beslut skall vinna laga kraft snabbast möjligt. Delgivning med mottagningsbevis i alla
fall komplicerar och fördyrar däremot delgivningsförfarandet för kommunerna.
Bestämmelserna om delgivning kan dessutom anses vara av rikslagstiftningsnatur.
119 § (120 §) Utskottet föreslår vissa stilistiska ändringar.
121 § (122 §) Utskottet tillstyrker att 10 kap. som innehåller bestämmelser om
kommunens ekonomi träder i kraft först den 1 januari 1998. Lagens 11 kap. som
behandlar revisionen kan enligt utskottet träda i kraft samtidigt som lagen i övrigt. Till
den del kapitlet innehåller några bestämmelser som är beroende av 10 kap. blir dessa i
praktiken tillämpliga först från och med år 1998.
122 §Den nuvarande frikommunlagen är temporär och gäller till utgången av år 1997. I
stöd av lagen har landskapsstyrelsen i vissa fall delegerat beslutanderätt till en enskild
kommun, medgett befrielse från underställningsskyldighet i specificerade ärenden eller
gett kommun rätt till avvikelse från regler inom särskilda sakområden. Utskottet anser
det ändamålsenligt att dessa beslut blir i kraft även efter det att frikommunlagen upphör
och föreslår därför en bestämmelse om detta i en ny paragraf. I annat fall blir följden att
kommuner som önskar bibehålla tidigare beviljade avvikelser från lag på nytt måste
anhålla om detta i stöd av 14 § i den nya kommunallagen.
123 § Utskottet föreslår en ny 123 § som anger att ändringarna i fråga om antalet
fullmäktigeledamöter tillämpas första gången vid nästa fullmäktigeval som inträffar i
oktober 1999.
127 § Som ovan framgått (58 §) föreslår utskottet att det i varje kommun skall finnas en
kommundirektörstjänst. Som följd härav föreslår utskottet en övergångsbestämmelse
som ger de kommuner som saknar kommundirektör frist att inrätta en sådan tjänst t.o.m.
1.1.1999.
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128 § Utskottet föreslår en ny paragraf som innehåller en övergångsbestämmelse om
begränsningarna i kommunala tjänstemäns rätt att få tjänstledighet för politiska
förtroendeupprag. Se ovan under 62 §.
129 § (127 §) Enligt landskapsstyrelsens förslag skall kommunalförbunden ha en frist till
och med den 31 december 2000 att omarbeta sina grundavtal så att de överensstämmer
med den nya kommunallagen. Utskottet anser fristen vara onödigt lång och föreslår att
den förkortas med ett år.

Övriga ändringsförslag är av stilistisk natur.
2. Landskapslag om upphävande av landskapslagen om kommunala avtalsdelegationen

3. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tjänstekollektivavtal
Utskottet har företagit ändringar av lagteknisk natur i ingresserna.

4. Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av vissa lagar om kommunindelning
1 § Utskottet föreslår att paragrafens 2 och 3 mom. utesluts. 2 mom. är överflödigt
eftersom samma bestämmelse ingår i inledningssatsen till 1 mom.
Enligt framställningens 3 mom. skall ändringar i de rikslagar som antas genom den
föreslagna blankettlagen tillämpas i landskapet från den tidpunkt de träder i kraft i riket.
Förslaget motsvarar gängse förfarande i fråga om blankettlagar. Utskottet anser likväl
att bestämmelserna om kommunindelning dels sällan torde komma att ändras, dels är av
sådan betydelse för landskapet och dess kommuner att lagtinget i enskilda fall bör få ta
ställning till eventuella ändringar. Utskottet föreslår sålunda att ändringar i
rikslagstiftningen träder i kraft först då lagtinget beslutar om detta.
3 § För undvikande av risk för behörighetsöverskridning föreslår utskottet en ny 3 §
som anger att sådana kostnader som enligt rikslagstiftningen erläggs av staten i
landskapet skall betalas av landskapets medel.
5. Landskaps lag om ändring av byggnads lagen för landskapet Åland
Lagförslaget innebär närmast att underställningsskyldigheten i fråga om vissa beslut
enligt byggnadslagen slopas. Utskottet har inte något att anföra i fråga om förslagen men
föreslår ett tillägg till ikraftträdelsebestämmelsen som innebär att underställnings- eller
andra ärenden som är anhängiga hos landskapsstyrelsen när lagen träder i kraft den 1
januari 1998 skall handläggas enligt de tidigare bestämmelserna.

8. Landskapslag om ändring av landskapslagen om kommunalvägar
Utskottet föreslår vissa språkliga ändringar. Även om fråga är om ändring i en äldre
landskapslag anser utskottet att uttrycket "må icke" inte längre skall användas i lagtext.
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10. Landskaps lag om tillämpning i landskapet Åland av lagen om kommunala
tjänsteinnehavares anställningstrygghet
Landskapsstyrelsen hänvisar i framställningen till de ändrade bestämmelserna i 15 § 3
mom. regeringsformen enligt vilka ingen får avskedas från sitt arbete utan skäl som
grundar sig på lag. Detta innebär att bestämmelser om uppsägning inte längre kan
föreskrivas i tjänstestadgan, som nu vanligen är fallet, utan måste ges på lagnivå. I riket
utfärdades i juni 1996 en lag om kommunala tjänsteinnehavares anställningstrygghet som
landskapsstyrelsen nu föreslår antagen som blankettlag.
Utskottet konstaterar att bestämmelserna i den ifrågavarande rikslagen i stort sett
motsvarar innehållet i de gällande tjänstestadgorna. Lagen anger på detaljnivå vad som
gäller i fråga om uppsägnings grunder, uppsägningstider, avslutande av
tjänsteförhållande, avgångsålder, permittering, avstängning från tjänsteutövning m.m.
Enligt utskottets åsikt är det både ur de kommunala tjänstemännens och arbetsgivarnas
synvinkel viktigt att dessa bestämmelser finns i särskild landskapslagstiftning. Det är
också enligt utskottet nödvändigt att lagstiftningen genomgår en tillräcklig beredning och
vid behov anpassas till lokala förhållanden. Utskottet anser därför att förslaget till
blankettlag förkastas och att lagtinget bör hemställa om att landskapsstyrelsen i
brådskande ordning utarbetar en särskild landskapslagstiftning i ämnet. Enligt utskottet
kan det vara till fördel om vissa av dessa bestämmelser om möjligt inarbetas i
kommunallagen.
Utskottet konstaterar i sammanhanget att uppsägningsgrunderna för landskapets
tjänstemän har getts på lagnivå i tjänstemannalagen för landskapet Åland (60/87).
Utskottet utgår från att ställningen för landskapstjänstemännen och de kommunala
tjänstemännen så långt det är möjligt jämställs.

Landskaps lag om rösträtt och valbarhet i kommunalval för personer som saknar åländsk
hembygdsrätt
Enligt självstyrelselagens 9 § 1 mom. är endast den som har åländsk hembygdsrätt
röstberättigad och valbar i kommunalval. Enligt 67 § medges dock finska medborgare
som saknar hembygdsrätt samt danska, isländska, norska och svenska medborgare
rösträtt och valbarhet vid kommunalval under de förutsättningar som anges i
landskapslag. Vid den senaste ändringen av självstyrelselagen (6/95) tillfogades att sådan
rösträtt och valbarhet på samma sätt kan medges medborgare i andra stater.
Enligt självstyrelselagens 67 § 2 mom. skall beslut om antagande av en landskapslag
som avses i 1 mom. fattas med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.
Landskapsstyrelsens förslag till utformning av 29 § kommunallagen skulle därför
förutsätta att hela lagen måste antas med kvalificerad majoritet. Visserligen fattades
beslutet om att införa rösträtt och valbarhet för nordiska medborgare genom att en
ändring av 14 § kommunallagen (59/94) antogs med kvalificerad majoritet, men
ändringen omfattade då endast denna ena paragraf. Att nu binda hela kommunallagen till
krav på kvalificerad majoritet är enligt utskottets bedömning inte ändamålsenligt. Av
dessa orsaker föreslår utskottet att bestämmelserna om rösträtt och valbarhet för
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personer som saknar åländsk hembygdsrätt hänförs till en särskild lag som antas med
kvalificerad majoritet.
Utskottet får i sammanhanget hänvisa till vad det anförde i sitt betänkande nr 1/1994-95
över republikens presidents framställning med förslag till godkännande av Finlands
anslutningsfördrag till Europeiska unionen. Utskottet ansåg då att man på samma
grunder som nordiska medborgare medges rösträtt och valbarhet även bör kunna medge
medborgare i EU :s medlemsstater samma rätt. Den ändring av självstyrelselagen som
utvidgade denna möjlighet till medborgare i andra stater, oberoende av om de tillhör EU
eller inte, kommenterades inte särskilt av lagtinget. Enligt utskottets åsikt finns det i sak
inte några invändningar mot att personer som saknar åländsk hembygdsrätt och som
under de tre åren närmast före valåret varit bosatta på Åland får rösträtt och valbarhet i
kommunalvalen i landskapet efter samma kvalifikationstid som redan gällt i fråga om
medborgare i de nordiska länderna .
.Frågan om kvalifikationstiden har berörts i samband med ett förslag till ändring av
rådets direktiv 94/80/EG om närmare bestämmelser för rösträtt och valbarhet vid
kommunala val för unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är
medborgare. Det har härvid konstaterats att direktivet möjliggör ett krav om tre års
k:valifikationstid för rösträtt och valbarhet eftersom samma kvalifikationstid krävs av alla
dem som saknar hembygdsrätt. Medborgare i ett land försätts därmed inte i sämre
ställning än medborgare från ett annat land. Den föreslagna kvalifikationstiden kan
därför inte anses stå i strid med EG-rätten. Landskapsstyrelsen har efter samråd med
lagtinget anslutit sig till denna tolkning som innebär att det inte erfordras några särskilda
undantag från direktivet i enlighet med förklaring 32 i Finlands anslutningsavtal med
EU.
Utskottet föreslår att lagens ikraftträdelsedag lämnas öppen för landskapsstyrelsens
avgörande för att möjliggöra en snabb implementering av EG-direktivet.

ÄRENDETS BEHANDLING
Lagtinget har den
framställningen.

13

november

1996

inbegärt

lagutskottets

yttrande

över

Utskottet har i ärendet hört lantrådet Roger Jansson, vicelantrådet Roger Nordlund,
landskapsstyrelseledamoten Bengt Häger, lagberedningssekreteraren Michaela
Segerström, överinspektören Göran Frantzen, förvaltningsdomaren Pehr Karlström,
ordföranden Terese Åsgård och medlemmen Robert Lindfors från Ålands kommunala
avtalsdelegation, ordföranden Gunnevi Nordman från Kommunala samarbetsnämndens
arbetsutskott samt nämndens sekreterare Laila S. Flink, den sistnämnda även i egenskap
av sekreterare i Ålands kommunala avtalsdelegation, samt styrelsemedlemmen forma
Lehtinen från Akava-Åland r. f. , organisationschefen Tuula Mattsson från TCÅ r. f. samt
byråsekreteraren Britt-Marie Lund från FOA-Å r.f. Utskottet har dessutom gjort ett
studiebesök vid Finlands kommunförbunds byrå i Helsingfors och där sammanträffat
med direktören Berndt Långvik, chefen för svenska sekretariatet Kristina Wikberg,
chefen för juridiska ärenden Kari Prättälä samt redovisnings- och ADB-sakkunnige
Mikael Enberg.
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I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Wickström-Johansson, vice
ordföranden Jansson, ledamöterna Siren, Sjöblom och Söderholm (delvis) samt
ersättaren Ronald Boman (delvis).
Ordföranden Wickström-Johansson och ledamoten Sjöblom har lämnat dels en
gemensam reservation, dels var sin separata reservation till betänkandet. Dessutom har
ledamoten Sjöblom fogat en avvikande åsikt till betänkandet.

UTSKOTTETS FÖRSLAG
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet
att Lagtinget antar de i framställningen ingående sjunde och nionde lagförslagen utan
ändringar,
att Lagtinget måtte förkasta det i framställningen ingående tionde lagförslaget,
att Lagtinget antar de i framställningen ingående första, andra, tredje, fjärde, femte,
sjätte och åttonde lagförslagen i följande lydelser:

1)

KOMMUNALLAG
för landskapet Åland
(Ingressen lika som i framställningen).

1 kap.
Inledande bestämmelser
1§

Kommunal självstyrelse
(1 mom. lika som i framställningen).
Bestämmelser om kommunindelning finns i landskapslagen om tillämpning i
landskapet Åland av vissa lagar om kommunindelning ( I ) .
Kommunerna handhar de uppgifter som enligt grunderna för den kommunala
självstyrelsen ankommer på dem.
2§

Kommunmedlemmar
Medlem av en kommun är
1) den som har kommunen som sin hemkommun (uteslutning) enligt lagen om
hemkommun (FFS 201/94),
2) en juridisk person som har hemort i kommunen samt
3) den som äger eller besitter fast egendom i kommunen.

3§
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4§

Förhållandet mellan landskapsstyrelsen och kommunerna
(1 mom. lika som i framställningen).
Landskapsstyrelsen skall tillförsäkra kommunerna möjlighet att delta i beredningen
av lagstiftning som rör kommunerna och av andra frågor som är av stor betydelse för
den kommunala förvaltningen och ekonomin.

2kap.
Kommunens förvaltning
5§

(Lika som i framställningen).

6§

Kommunens organ
Kommunens beslutanderätt utövas av fullmäktige (uteslutning).
Beredning, förvaltning och verkställighet handhas av styrelsen (uteslutning) samt
nämnder, kommitteer och direktioner.
(3 mom. lika som i framställningen).

7§

Delegering av beslutanderätt
(1-2 mom. lika som i framställningen).

(3-4 mom. utesluts).
8§
(Lika som i framställningen).
9§

Förvaltningsstadga
(1 mom. lika som i framställningen).
I förvaltningsstadgan skall finnas bestämmelser om
1) de kommunala förvaltningsorganens sammanträden,
2) uppgifter för organens ordförande,
3) inkallande av ersättare,
4) tillfällig sammanträdesordförande,
5) rätt för andra än ledamöterna i ett organ att närvara och yttra sig vid ett organs
sammanträden,
6) föredragning,
7) förande, justering och meddelande om framläggande av protokoll,
8) undertecknande av kommunala handlingar,
9) lösen för handlingar,
10) hur kommunen skall fullgöra sin informationsskyldighet,
11) förfarandet när en underordnad myndighets ärende tas upp till behandling av det
organ som delegerat ärendet,
12) kommunens ekonomiska förvaltning, (uteslutning)
13) granskning av förvaltningen och ekonomin,

14) fullmäktiges verksamhet i de avseenden den inte i övrigt regleras i stadgan,
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15) behandlingen av fullmäktiges motioner och hemställningsklämmar samt
16) övriga angelägenheter som fullmäktige finner nödvändiga att reglera närmare.

10 §

Tjänstestadga
Fullmäktige skall anta en tjänstestadga med bestämmelser om anställningsvillkor för
kommunens tjänstemän.
(2 mom. lika som i framställningen).

11 §
(Lika som i framställningen).
12 §

Kommunala tillkännagivanden
(1 mom. lika som i framställningen).
Kommunens anslagstavla skall vara placerad så att allmänheten har tillgång till den
även utom tjänstetid.

13 §
Kommunala avgifter
( 1 mom. lika som i framställningen).
(2 mom. utesluts).

14 §

Rätt till avvikelse från lag
( 1 mom. lika som i framställningen).
Rätten att avvika kan gälla
1) delegering av beslutanderätt från en landskapsmyndighet till ett kommunalt organ,
2) befrielse från skyldigheten att underställa landskapsstyrelsen ett beslut för
fastställelse samt
3) avvikelse från särskilda bestämmelser inom ett sakområde.

Om ett ärende är anhängigt då rätt att avvika från bestämmelser i landskaps lag eller
-förordning beviljas, skall ärendet avgöras enligt de bestämmelser som gällde vid
tidpunkten för landskapsstyrelsens beslut.
kap.
Allmänna bestämmelser om de förtroendevalda
3

15 §

Förtroendeuppdrags giltighetstid
En förtroendevald skall handha sitt uppdrag under den tid för vilken han eller hon
valts och även efter denna tid, tills någon annan har valts till uppdraget. Om ett förtroendeuppdrag blir ledigt under pågående mandattid skall en ny innehavare av förtroendeuppdraget utses för den återstående mandattiden.
En förtroendevald skall också handha sitt uppdrag till dess saken slutligt avgjorts, om
1) valet av innehavare av förtroendeuppdraget har överklagats,
2) befrielse eller avsked inte har beviljats eller
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16 §

Förlust av valbarhet
Om en ledamot i ett kommunalt organ förlorar sin valbarhet förfaller förtroendeuppdraget genast och fullmäktige skall konstatera att ledamoten har avgått från sitt uppdrag.
En ledamot som (uteslutning) för högst sex månader handhar ett uppdrag som
innebär en inskränkning av valbarheten till ett kommunalt förtroendeuppdrag förlorar
inte sin valbarhet men får inte verka som ledamot under den tid det tillflilliga uppdraget
varar.
17 §

Avsked och befrielse från förtroendeuppdrag
(1och2 mom. lika som i framställningen).
Den som utsetts till ledamot i landskapsstyrelsen skall på egen begäran befrias från
ett fullmäktigeuppdrag för den tid uppdraget i landskapsstyrelsen varar.

18 § (ny)
Återkallande av förtroendeuppdrag
Fullmäktige kan under mandatperioden återkalla uppdragen för ledamöterna i
kommunens eller ett kommunalförbunds organ eller i ett organ som är gemensamt för
flera kommuner, om de eller någon av dem inte längre åtnjuter fullmäktiges förtroende.
Beslut om återkallande av uppdrag gäller alla ledamöter i organet eller, då fråga är
om ett kommunalförbunds organ och ett för flera kommuner gemensamt organ, alla de
ledamöter fullmäktige valt till organet.
19 §
(Lika som framställningens 18 §).
20 § (Framst. 19 §)

Sk i l j a n d e f r å n förtroendeuppdrag
(1 mom. uteslutes).
Om en förtroendevald döms till minst sex månaders fängelse för ett brott, vars art

eller det sätt på vilket det begåtts visar att denna brustit i fråga om den respekt
uppdraget förutsätter, kan fullmäktige skilja den förtroendevalda från uppdraget.
Ärendet får behandlas först då domen vunnit laga kraft.
21 § (Framst. 20 §)

Rätt till upplysningar
En förtroendevald har rätt att ta del av handlingar som förvaras hos kommunens
myndigheter och att i övrigt erhålla uppgifter och upplysningar av myndigheterna.
Uppgifter om innehållet i handlingar som enligt landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet (72/77) inte är offentliga eller som bör hemlighållas får ges ut endast
om de är nödvändiga för beslutsfattandet i ett kommunalt organ där den förtroendevalda

är ledamot eller ersättare.
22 § (Framst. 21 §)
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Arvoden och ersättningar
Till en förtroendevald betalas:
1) sammanträdesarvode,
2) ersättning för förlorad inkomst samt för kostnader som föranleds av förtroendeuppdraget, såsom ersättning till vikarie, utgifter för barnomsorg och andra motsvarande kostnader, samt
3) ersättning för resekostnader och dagtraktamente.
(2 och 3 mom. lika som i framställningen).
4kap.

Allmänna bestämmelser om de kommunala organen
23 §

(Lika som i framställningens 22 §).
24 § (Framst. 23 §)

Behandling av ärenden
(1 mom. lika som i framställningen).

För ett beslut om återremiss krävs att det biträds av minst hälften av de närvarande
ledamöterna.
För ett beslut om bordläggning krävs att det biträds av minst en tredjedel av de
närvarande ledamöterna. För att fatta beslut om bordläggning av ett ärende gällande val
eller ett tidigare bordlagt ärende krävs det dock att beslutet biträds av minst hälften av de
närvarande ledamöterna. Ärendet skall bordläggas till nästa sammanträde om inte
organet beslutar om en annan tidpunkt.
(4 mom. lika som i framställningen).
25 § (Framst. 24 §)

Omröstning
(1 mom. utesluts).
Ordföranden skall lägga fram en omröstningsproposition som kan besvaras med ja
eller nej. Om flera omröstningar skall förrättas skall de förslag som avviker från det
förslag som ligger till grund för behandlingen ställas mot varandra först, med början
från de förslag som avviker mest. Sedan ställs det vinnande av dessa förslag och det
förslag som ligger till grund för behandlingen mot varandra. Sist ställs det vinnande av
dessa förslag och ett förslag som endast gäller förkastande av det förslag som ligger till
grund för behandlingen mot varandra. Ordföranden kan besluta om avvikelse från denna
ordningsföljd om vägande skäl talar för en annan ordningsföljd.
Omröstning förrättas öppet och verkställs efter upprop om inte fullmäktige i
förvaltningsstadgan beslutat att annat tillvägagångssätt kan tillämpas. Som beslut gäller
det förslag som har fått flest röster. Vid lika röstetal vinner det förslag som ordföranden
har röstat för. Ordföranden skall efter omröstningen konstatera att beslut har fattats i
ärendet och vilket beslutet är.
26 § (Framst. 25 §)

Val
(1 mom. lika som i framställningen).
Ett val skall vara proportionellt om två eller flera personer skall utses och pro-
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poster valet gäller. Vid proportionella val skall landskapslagen om lagtingsval och
kommunalval (39/70) iakttas i tillämpliga delar. Fullmäktige skall vid sitt första
sammanträde efter nyval utse minst tre ledamöter som fungerar som centralnämnd under
fullmäktiges mandattid.
(3 och 4 mom. lika som i framställningen).
27 §

(Lika som framställningens 26 §).

28 § (Framst. 27 §)

Protokoll
Vid de kommunala organens sammanträden skall föras protokoll. Över en enskild

förtroendevalds och en tjänstemans beslut behöver protokoll inte föras om beslutet
dokumenteras på annat sätt.
(2 mom. lika som i framställningen).
Övriga kommunala myndigheters protokoll skall hållas framlagda om myndigheten
beslutar det.
29 § (Framst. 28)

Reservation
(1 mom. lika som i framställningen).
En reservation kan motiveras skriftligen. En skriftlig motivering skall lämnas senast
då protokollet justeras och skall fogas till protokollet.
En ledamot (uteslutning) eller en föredragande som reserverat sig är inte ansvarig för
beslutet.

5 kap.
Kommunmedlemmarnas rätt till inflytande
30 § (29 §)

Rösträtt
Rösträtt i kommunalval och rådgivande kommunal folkomröstning som förrättas i

kommunen har den som
1) fyller 18 år senast på valdagen
2) den 1 september valåret har kommunen som sin hemkommun enligt lagen om

hemkommun och
3) har åländsk hembygdsrätt.

Rösträtt har i enlighet med bestämmelserna i landskapslagen om rösträtt och
valbarhet i kommunalval för personer som saknar åländsk hembygdsrätt ( I ) även den
som inte har åländsk hembygdsrätt men som under de tre åren närmast före valåret utan
avbrott haft en kommun i landskapet som sin hemkommun och som uppfyller kraven i 1
mom. 1 och 2 punkten.
31 § (Framst. 30 §)

Möjligheter att delta och påverka
Fullmäktige skall ge kommunmedlemmarna och dem som utnyttjar kommunens
tjänster möjligheter att delta i och påverka kommunens verksamhet.
(2 mom. lika som i framställningen).
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32 och 33§§
(Lika som framställningens 31 och 32 §§).

34 § (Framst. 33 §)
Kommunal folkomröstning
Fullmäktige kan besluta att en folkomröstning skall ordnas om en fråga som hör till
kommunens uppgifter. (Uteslutning).
(2 mom. lika som i framställningen).
Alla röstberättigade har lika rösträtt. Omröstningen är hemlig. (Uteslutning).
35 § (Framst. 34 §)
Initiativ till folkomröstning
(Uteslutning) Om minst fem procent av kommunens röstberättigade invånare har tagit
initiativ till en folkomröstning skall fullmäktige utan dröjsmål avgöra om en
folkomröstning enligt initiativet skall ordnas.

6kap.
Fullmäktige
36 § (Framst. 35 §)
Valbarhet till fullmäktige
Valbar till ledamot i fullmäktige (uteslutning) är den som har kommunen som sin
hemkommun och som har rösträtt i kommunalval i någon kommun i landskapet.
(2 och 3 mom. lika som i framställningen).

37§

(Lika som framställningens 36 §).
38 § (Framst. 37 §)
Antal ledamöter
Antalet fullmäktigeledamöter som skall väljas bestäms i förhållande till kommunens
invånarantal på valårets första dag enligt följande:

InvånarantalAntal fullmäktigeledamöter
högst 500
500- 1.000
1.001 - 2.000
2.001 - 3.000
3.001 - 4.000
4.001 - 6.000
6.001 -10.000
över 10.000
(2 mom. lika som i framställningen).

11
13
15
17
19
21
25
27

39 § (Framst. 38 §)
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Ersättare
För ledamöterna i fullmäktige utses ersättare. Antalet ersättare för varje lista
(uteslutning) uppgår till (uteslutning) två gånger antalet ledamöter som valts från listan
om antalet kandidater är tillräckligt. Om ett tillräckligt antal ersättare inte kan utses från
en lista som hör till ett valförbund skall ersättare utses från andra listor i valförbundet. I
övrigt skall ersättare utses i enlighet med bestämmelserna i landskapslagen om
lagtingsval och kommunalval, dock så att 64 § 2 mom. inte skall tillämpas.

Har en ledamot förlorat sin valbarhet, befriats från uppdraget eller avlidit övertas
uppdraget för den återstående mandattiden av den i ordningen förste ersättaren enligt
bestämmelserna i 1 mom. Finns ingen sådan ersättare skall bestämmelsen i 64 § 2 mom.
landskapslagen om lagtingsval och kommunalval tillämpas.

40 § (Framst. 39 §)

Val av presidium
Fullmäktige väljer bland sina ledamöter ett presidium som består av en ordförande
och högst två vice ordförande. Väljs två vice ordförande skall en förste och en andre
vice ordförande utses. Presidiet väljs för ett år i sänder (uteslutning). Hela presidiet
utses vid samma valförrättning.
(2 mom. lika som i framställningen).

40 §

(Utesluts).
41 §
(Lika som i framställningen).
42 §

Kallelse
(1 mom. lika som i framställningen).
Kallelse till sammanträde jämte handlingar skall sändas till ledamöterna minst sju
dagar före sammanträdet (uteslutning). Inom samma tid skall sammanträdet kungöras på
det sätt som bestäms i 12 §.
(3 mom. lika som i framställningen).
43 §

Jäv och annat förhinder
(1 mom. lika som i framställningen).
En ledamot som (uteslutning) är förhindrad att handha sitt fullmäktigeuppdrag eller
som på grund av jäv inte kan delta i beslutsfattandet i ett visst ärende skall utan dröjsmål
meddela detta till kommunens kansli.

En jävig ledamot skall självmant anmäla jäv. Fullmäktige avgör vid behov om jäv
föreligger. Aven den ledamot jävsfrågan berör skall delta i detta avgörande.
44 §

Förutsättningar för behandling av ärenden
Fullmäktige kan endast handlägga ärenden som nämnts i kallelsen till sammanträdet
och som i enlighet med bestämmelserna i denna lag beretts av styrelsen eller ett
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Om ett ärende enligt en uttrycklig bestämmelse skall handläggas vid ett särskilt
sammanträde, skall ärendet handläggas vid det sammanträdet även om inte detta nämnts
i kallelsen. Fullmäktige kan besluta att handlägga även andra ärenden som inte nämnts i
kallelsen. Ett ärende som skall beredas och som inte har beretts av styrelsen eller annat
beredningsorgan kan handläggas endast om fullmäktige enhälligt beslutar det.
45 och 46 §§
(Lika som i framställningen).

47 §

(Utesluts).
7kap.

Styrelsen
47 § (Framst. 48 §)

Valbarhet till styrelsen
Valbar till ledamot i styrelsen (uteslutning) är den som har kommunen som sin
hemkommun och som har rösträtt i kommunalval i någon kommun i landskapet.
(2 mom. lika som i framställningen).
Den som är ledamot eller ersättare i fullmäktige kan inte samtidigt vara ledamot eller
ersättare i styrelsen förutom då fullmäktige tillträtt efter nyval och en ny styrelse ännu

inte har utsetts. Fullmäktige kan i förvaltningsstadgan besluta om avvikelser från
bestämmelserna i detta moment.
(4 och 5 mom. lika som i framställningens 5 och 6 mom.).

Majoriteten av ledamöterna i styrelsen får inte vara personer som är anställda av
kommunen.
48 § (Framst. 49 §)

Tillsättande av styrelse
(1och2 mom. lika som i framställningen).
Bland dem som utsetts till ledamöter i styrelsen utser fullmäktige ett presidium, bestående av en ordförande och en eller två vice ordförande. Hela presidiet utses vid
samma valförrättning.
49 §
(Lika som framställningens 50 §).

50 § (Framst. 51 §)

Jäv
(1-3 mom. lika som i framställningen).
En jävig ledamot skall självmant anmäla jäv. Styrelsen avgör vid behov om jäv

föreligger. Även den ledamot jävsfrågan berör skall delta i detta avgörande.
Bkap.

Kommunens övriga förvaltningsorgan
51 § (Framst. 52 §)

- 34 -

Nämnder
(1 mom. lika som i framställningen).

Ledamöter och (uteslutning) ersättare för dem utses för fullmäktiges mandattid om
inte fullmäktige beslutar om en kortare tid eller annan mandattid är föreskriven.
Bland dem som utsetts till ledamöter i en nämnd utser fullmäktige vid samma
va/förrättning (uteslutning) en ordförande och en vice ordförande om inte annat är
föreskrivet. (Uteslutning).

52 § (Framst. 53 §)

Direktioner
Fullmäktige kan tillsätta direktioner för inrättningar och affärsverk eller för andra
uppgifter.
(2 mom. lika som i framställningen).
Bland dem som utsetts till ledamöter i en direktion utser fullmäktige vid samma
va/förrättning (uteslutning) en ordförande och en vice ordförande. (Uteslutning).

53 § (Framst. 54 §)

Kommitteer
(1och2 mom. lika som i framställningen).
Bland dem som utsetts till ledamöter i en kommitte utser styrelsen vid samma
va/förrättning (uteslutning) en ordförande och en vice ordförande. (Uteslutning).

54 § (Framst. 55 §)

Valbarhet till nämnder, kommitteer och direktioner
Valbar till ledamot i en nämnd (uteslutning) är den som har har kommunen som sin
hemkommun och som har rösträtt i kommunalval i någon kommun i landskapet.
Valbar till ledamot i en nämnd är inte
1) den som står under förmynderskap,
2) en ledamot i Ålands förvaltningsdomstol,
3) kommundirektören,
4) den som är anställd hos kommunen och lyder under nämnden samt

(5 punkten utesluts),
5) ledamot i kommunens styrelse.

(3 mom. lika som i framställningen).

55 § (Framst. 56 §)

Behandling av ett ärende i ett högre organ
(1 och 2 mom. lika som i framställningen).
(3 mom. utesluts).
56 § (Framst. 57 §)

Jäv
På ledamöterna i en nämnd, direktion eller kommitte tillämpas bestämmelsema i 50 §
om jäv för styrelseledamöter.

9kap.

Personal
57§

(Lika som framställningens 58 §).

58 § (Framst. 59 §)

- 35 -

Kommundirektör
Kommunens förvaltning, ekonomi och övriga verksamhet leds av en kommundirektör
som är underställd styrelsen.
Kommundirektören utses av fullmäktige för viss tid eller tills vidare. Även en person
som inte sökt tjänsten kan med sitt samtycke utses till kommundirektör. Om ingen i valet
av kommundirektör fått över hälften av de avgivna rösterna, förrättas nytt val mellan de
två kandidater som fått flest röster. Den som fått flest röster vid detta val blir vald.
En kommundirektör som förlorat fullmäktiges förtroende kan sägas upp eller
förflyttas till andra uppgifter (uteslutning). Frågan väcks på framställning av
kommunstyrelsen eller om minst en fjärdedel av ledamöterna i fullmäktige har tagit
initiativ därtill. Kommundirektören skall underrättas om grunden för uppsägningen eller
förflyttningen och skall beredas tillfälle att bli hörd.
(4 mom. lika som i framställningen).
Kommundirektören har rätt att få upplysningar av kommunens myndigheter och ta
del av deras handlingar. Uppgifter ur handlingar som inte är offentliga eller som bör

hemlighållas samt upplysningar som berörs av bestämmelserna om tystnadsplikt får ges
ut endast om de är nödvändiga för kommundirektörens tjänsteutövning.
59 § (Framst. 60 §)

Medborgarskap och lokalkännedom
(1 mom. lika som i framställningen).
När kommunala tjänster tillsätts skall särskild betydelse tillmätas att den som anställs
har kännedom om landskapets förhållanden eller är bosatt i landskapet.

60 § (Framst. 61 §)

Krav på språkkunskap
Endast den som muntligt och skriftligt behärskar svenska får anställas som
tjänsteman hos kommunen.
Närmare bestämmelser om kravet på kunskaper i svenska för olika tjänster fastställs i
tjänstestadgan eller prövas av styrelsen i varje enskilt fall.
(3 mom. lika som i framställningen).

61 § (Framst. 62 §)

Jäv
För en tjänsteman som fungerar som föredragande i ett kommunalt organ gäller
samma jävsregler som för ledamöterna i organet.

62 § (Framst. 63 §)

Tjänstledighet för förtroendeuppdrag
En tjänsteman som valts till riksdagsman, lagtingsledamot eller landskapsstyrelseledamot har rätt till tjänstledighet i den utsträckning som behövs för att (uteslutning)
handha uppdraget. Den som valts till riksdagsman, lagtingsledamot eller
landskapsstyrelseledamot har dock rätt till tjänstledighet under högst fyra år i följd.

63 §
(Lika som framställningens 64 §).
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Kommunens ekonomi
64 § (Framst. 65 §)

Budget
Kommunen skall varje år upprätta en budget för nästa kalenderår. Förslaget till
budget skall upprättas av styrelsen och överlämnas till fallmäktige före utgången av
november månad. Fullmäktige skall anta budgeten före utgången av året.
(2-4 mom. lika som i framställningen).
65 § (Framst. 66 §)

Ekonomiplan
Fullmäktige skall varje år senast i samband med att budgeten antas godkänna en
ekonomiplan för tre eller flera år, av vilka budgetåret är det första.
(2 mom. lika som i framställningen).
66 § (Framst. 67 §)

Beslut om skatter
Fullmäktige skall senast i samband med att budgeten antas besluta om kommunens
inkomstskattesats (uteslutning) och om grunderna för övriga kommunala skatter.
67§

(Lika som framställningens 68 §).

68 § (Framst. 69 §)

Bokslut
(1 mom. lika som i framställningen).

I bokslutet skall ingå en resultaträkning, en balansräkning och bilagor till dem samt
en översikt över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse.
(3 och 4 mom. lika som i framställningen).

69 § (Framst. 70 §)

Verksamhets berättelse
I verksamhetsberättelsen (uteslutning) skall styrelsen redogöra för hur de mål för
verksamheten och ekonomin som fullmäktige ställt upp har nåtts samt för väsentliga
frågor som gäller kommunens förvaltning, ekonomi och koncernbokslut och som inte
redovisas i resultaträkningen eller balansräkningen.
70 § (Framst. 71 §)

Åtgärder med anledning av räkenskapsperiodens resultat
När verksamhetsberättelsen överlämnas skall styrelsen föreslå åtgärder med
anledning av räkenskapsperiodens resultat och för att balansera ekonomin.
71 §

(Lika som framställningens 72 §).
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11 kap.
Revision
72 § (Framst. 73 §)

De redovisningsskyldiga
Skyldiga att redovisa för sin verksamhet tillfullmäktige är
1) medlemmarna i de kommunala organen (uteslutning) samt
2) den ledande tjänstemannen inom respektive organs uppgiftsområde.

73 §
(Lika som framställningens 74 §).
74 § (Framst. 75 §)

Valbarhet till revisor och jäv för revisor
( 1 och 2 mom. lika som i framställningen).

Aven en person som saknar rösträtt i kommunalval i landskapet eller inte har hemort
i kommunen kan väljas till revisor.
(4 mom. lika som i framställningen).
75 § (Framst. 76 §)

Revisorernas uppgifter
( 1 mom. lika som i framställningen).

Revisorerna skall särskilt granska
1) om förvaltningen skötts i enlighet med lag och fullmäktiges beslut,
2) om bokslutet och koncernbalansräkningen gjorts upp i enlighet med lag och om de
ger riktiga och tillräckliga uppgifter om verksamheten, ekonomin, den ekonomiska
utvecklingen och de ekonomiska ansvarsförbindelserna under räkenskapsperioden,
3) om uppgifterna om grunderna för och användningen av landskapsandelarna är
riktiga samt
4) om kommunens interna övervakning har ordnats på ett ändamålsenligt sätt.
(3 mom. lika som i framställningen).
Om revisorerna uppmärksammar missförhållanden skall de utan dröjsmål underrätta
styrelsen och vid behov även fullmäktiges ordförande.
76 § (Framst. 77 §)

Revisionsberättelse
( 1 mom. lika som i framställningen).
Om revisorerna konstaterar att kommunens förvaltning och ekonomi skötts i strid
med lag, fullmäktiges beslut eller kommunens intresse i övrigt och felet eller den skada
som åsamkats inte är ringa skall revisorerna i berättelsen rikta en anmärkning mot den
redovisningsskyldiga. (Uteslutning).
77 § (Framst. 78 §)

Behandlingen av revisionsberättelsen
(1 mom. lika som i framställningen).
När fullmäktige fastställer bokslutet skall fullmäktige besluta om ansvarsfrihet för de
redo visnings skyldiga.
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12 kap.

Samarbete mellan kommuner
78 och 79 §§
(Lika som framställningens 79 och 80 §§).
80 § (Framst.81 §).

Sammankallande

av

ombudsstämma (uteslutning)

En överenskommelse om sammankallande av en mellankommunal ombudsstämma
(ombudsstämma) träffas på initiativ av fullmäktige i en kommun.
Varje deltagande kommun representeras vid ombudsstämman av högst tre ombud,
vilka utses av fullmäktige. Fullmäktige kan även utse personliga ersättare för
(uteslutning) ombuden.
(3 mom. lika som i framställningen).
Utdrag ur protokoll över val av ombud skall tillställas den kommun som tagit initiativ
till ombudsstämman.

(5 mom. utesluts).
Minst 14 dagar före ombudsstämman skall hållas skall en kallelse sändas till
ombuden. De berörda kommunernas styrelser skall samtidigt underrättas om

ombudsstämman.
Ordföranden i fullmäktige i den kommun som tagit initiativ till ombudsstämman
sammankallar stämman första gången och leder ordet tills (uteslutning) ordförande och
vice ordförande har valts.
(Lika som framställningens 5 mom.)
81 § (Framst. 82 §)

Rösträtt och beslutförhet vid ombudsstämma
Ombudsstämman är beslutför när minst två tredjedelar av de deltagande kommunerna
är företrädda (uteslutning). Beslut fattas med enkel majoritet.
Varje kommun har en röst för varje påbörjat femhundratal invånare i kommunen på
årets första dag. Kommunens röster fördelas lika mellan dess vid ombudsstämman
närvarande ombud.
(3 mom. lika som i framställningen).
82 § (Framst. 83 §)

Ombudsstämmans protokoll
När ombudsstämmans protokoll har justerats skall det tillsammans med besvärsanvisning hållas offentligt framlagt i de deltagande kommunerna. Platsen och tidpunkten
för framläggandet skall på förhand meddelas på kommunernas anslagstavlor.
(2 mom. lika som i framställningen).
83 § (Framst. 84 §)

Övriga bestämmelser om ombudsstämma
(1 mom. lika som i framställningen).
Ombudsstämmans beslut överklagas genom kommunalbesvär
bestämmelserna i 15 kap.

84 §

enlighet med
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85 § (Framst. 86 §)

Ändringar av grundavtalet
(1 mom. lika som i framställningen).

Å·r medlemskap i ett kommunalförbund eller något av dess verksamhetsområden
föreskrivet i lag kan grundavtalet ändras om minst två tredjedelar av
medlemskommunerna understöder ändringsförslaget och dessa kommuners invånarantal
är minst hälften av det totala invånarantalet i medlemskommunerna. En
medlemskommun kan dock inte utan sitt samtycke åläggas att medverka i nya frivilliga
uppgifter för kommunalförbundet och i kostnaderna för dem.
86 §

(Lika som framställningens 87 §).
87 § (Framst. 88 §)

Valbarhet
Valbar till kommunalförbundets organ är den som har rösträtt i kommunalval i någon
kommun i landskapet.
Valbar är dock inte
1) den som står under förmynderskap,
2) en ledamot av Ålands förvaltningsdomstol samt
3) den som är fast anställd i ledande ställning hos kommunalförbundet.

88-91 §§
(Lika som framställningens 89-92 §§).
92 § (Framst. 93 §)

Utträde ur kommunalförbund
En medlemskommun får utträda ur kommunalförbundet. (Uteslutning).

93 § (Framst. 94 §)
Tillämpligheten av bestämmelser rörande kommuner
Om kommunalförbund gäller i tillämpliga delar vad som bestäms om kommuner i

3-10 §§, 12-14 §§, 3 och 4 kap., 31-33 §§, 40 och 41 §§, 48 och 49 §§, (uteslutning)
52-55 §§, 9-11 kap., samt 15 kap.
94 § (Framst. 95 §)
Jäv
(Uteslutning) För en representant vid förbundsstämman eller en ledamot av
kommunalförbundets högsta beslutande organ gäller samma jävsbestämmelser som för
en fullmäktigeledamot.

95 §
(Lika som framställningens 96 §).

13 kap.
Ålands kommun/örbund
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96 §

(Lika som framställningens 97 §).
97 § (Framst. 98 §)

Uppgifter
Ålands kommunförbunds uppgifter är att utgående från kommunernas behov
1) bevaka kommunernas intressen gentemot landskapet,
2) fungera som remissinstans,
3) fungera som samarbetsorgan för kommunerna,
4) utse kommunala avtalsdelegationen samt sköta dess ekonomi och förvaltning,
5) fungera som rådgivande organ inom juridik och ekonomi,
6) fungera som samarbetsorgan vid (uteslutning) kommunalt samarbete utanför Åland
samt
7) ha hand om andra gemensamma ärenden om förbundsstämman så beslutar.

98 och 99 §§
(Lika som framställningens 99 och 100 §§).

14 kap.
Kommunala avtalsdelegationen
100 § (Framst.101 §)

Uppgifter
Kommunala avtalsdelegationen är en del av Ålands kommunförbund. Dess uppgift är
att på kommunernas och kommunaiförbundens vägnar självständigt förhandla och avtala
om anställningsvillkoren för kommunernas och kommunalförbundens tjänstemän och
arbetstagare i enlighet med landskapslagen om tjänstekollektivavtal (22178) och lagen
om kommunala arbetskollektivavtal (FFS 670/70).
(2 mom. lika som i framställningen).
101 § (Framst.102 §)

Bes lutande rätt
Beslut i frågor som handhas av avtalsdelegationen fattas av avtalsdelegationens
medlemmar vid (uteslutning) sammanträde.
102 § (Framst.103 §)

Tillsättande
Avtalsdelegationen består av sex medlemmar med personliga ersättare. Mandattiden
är fyra år. Medlemmarna och ersättarna utses av Ålands kommunförbund (uteslutning).
Till medlemmar och ersättare skall utses personer som representerar de kommunala
arbetsgivarna och (uteslutning) har kännedom om villkoren i anställningsförhållandena.
(2 mom. lika som i framställningen).

103 § (Framst.104 §)

Valbarhet
Valbar till medlem (uteslutning) i avtalsdelegationen är den som har rösträtt i
kommunalval i någon kommun i landskapet och som samtycker till att ta emot
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Valbar till uppdrag i avtalsdelegationen är inte den som

1) står under förmynderskap,
2) är ledamot i Ålands förvaltningsdomstol eller
3) innehar förtroendeuppdrag i eller är anställd av tjänstemannaförening som avses i
3 §landskaps/agen om tjänstekollektivavtal eller av undeiförening till sådan förening.
Om medlem (uteslutning) upphör att vara valbar förfaller uppdraget genast, varvid
fyllnadsval skall förrättas.
104 § (Framst. 105 §)

Arbetsordning, ekonomi och förvaltning
(1 mom. lika som i framställningen).
(2 mom. utesluts).

Ålands kommunförbund fastställer avtalsdelegationens budget och bokslut, utser
revisorer, fattar beslut om beviljande av ansvarsfrihet samt handhar övriga förvaltningsärenden som rör avtalsdelegationen.

105 § (Framst. 106 §)

Ersättningsskyldig het
Avtalsdelegationen har rätt att uppbära en skälig ersättning för tjänster som den
utför åt kommuner eller kommunalförbund. Grunderna för ersättningen fastställs av
Ålands kommunförbund.

106 § (Framst.107 §)

Sökande av ändring
Avtalsdelegationens beslut om ingående av tjänste- eller arbetskollektivavtal eller
beslut som grundar sig på 5 § 2 eller 3 mom. landskapslagen om tjänstekollektivavtal får
inte överklagas. Detsamma gäller beslut som med stöd av 3 § 2 mom. landskapslagen
om tjänstekollektivavtal fattats av en kommun eller ett kommunalförbund.
I andra ärenden än sådana som nämns i 1 mom. kan (uteslutning) kommunalbesvär
anföras i enlighet med 15 kap.

107 § (Framst. 108 §)

Framläggande av beslut
När avtalsdelegationens protokoll har justerats skall beslut som kan överklagas
genom kommunalbesvär (uteslutning) hållas offentligt framlagda. Platsen och tidpunkten

för framläggandet skall på förhand meddelas på avtalsdelegationens anslagstavla.
(2 mom. utesluts).
Kommunerna och kommunalförbunden skall underrättas om att framläggande ägt
rum.

108 § (Framst. 109 §)

Rätt att ta del av uppgifter samt sekretess
Avtalsdelegationen har rätt att av kommuner och kommunalförbund få de uppgifter
som fordras för att den skall kunna sköta sina uppgifter (uteslutning). Avtalsdelegationen
har samma rätt att erhålla uppgifter av landskapets myndigheter då fråga är om uppgifter
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(2 mom. lika som i framställningen).

15 kap.
Rättelseyrkande oclz kommunalbesvär
109 § (Framst. 110 §)

Tillämpning av kapitlets bestämmelser
(1 mom. lika som i framställningen).

Om ett beslut kan överklagas genom kommunalbesvär med stöd av någon annan lag,
skall 110 § inte tillämpas.
110 § (Framst. 111 §)

Rättelseyrkande
(1 och 2 mom. lika som i framställningen).
Om styrelsen med stöd av 55 § tagit upp ett ärende till behandling som ett annat
kommunalt organ har behandlat, skall ett rättelseyrkande tas upp till behandling av
styrelsen.
111 § (Framst. 112 §)

Kommunalbesvär
( 1 och 2 mom. lika som i framställningen).

(3 mom. utesluts).
112 §

(Lika som framställningens 113 §).
113 § (Framst. 114 §)

Rätt att framställa rättelseyrkande och besvärsrätt
Rättelseyrkande får framställas och kommunalbesvär anföras av
1) den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas

av beslutet (part) samt
2) kommunmedlemmarna.

(2 och 3 mom. lika som i framställningen).
114 § (Framst. 115 §)

Rättelseyrkande- och besvärstid
Ett rättelseyrkande skall framställas inom 14 dagar och ett kommunalbesvär anföras
inom 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet.
115 §

(Lika som framställningens 116 §).
116 § (Framst. 117 §)

Delgivning av beslut
Parterna skall per brev få ett protokollsutdrag samt en besvärsanvisning, en anvisning
om rättelseyrkande eller ett meddelande om besvärsförbud. En part anses ha fått del av
beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas.
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117 §

(Lika som framställningens 118 §).

118 § (Framst. 119 §)
Fullföljande av besvär
Ålands förvaltningsdomstols utslag kan överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen.
Utslaget skall utan dröjsmål tillkännages genom anslag på kommunens, kommunalförbundets eller behöriga kommuners anslagstavlor.
(2 mom. lika som i framställningen).

119 § (Framst. 120 §)

Verkställbarhet av beslut
Ett beslut kan verkställas innan det vunnit laga kraft. Verkställigheten får dock inte
inledas om rättelseyrkande eller ändringssökande skulle förlora sitt syfte till följd av
verkställigheten eller om det organ som behandlar rättelseyrkanden eller besvärsmyndigheten förbjuder verkställigheten.
120 §

Övriga b e s t ä m m e l s e r
(Lika som framställningens 121 §).

om kommunalbesvär

16 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser
121 § (Framst. 122 §)
Ikraftträdelse
(1 mom. lika som i framställningen).
Genom denna lag upphävs kommunallagen för landskapet Åland av den 19 februari
1980 (5/80), nedan den gamla lagen, och landskapslagen den 19 april 1978 om
kommunala avtalsdelegationen (24/78). Bestämmelserna i 7 kap. den gamla lagen
tillämpas dock ännu under år 1998.
(3 mom. lika som i framställningen).
122 §(ny)
Giltigheten av beslut inom frikommunförsöket
Beslut som landskapsstyrelsen fattat enligt 4 § 2 mom., 5 § 2 mom. och 6 § 3 mom.
landskapslagen om försök med frikommuner (44190) skall förbli gällande när denna lag
träder i kraft.
123 § (ny)
Tillämpninge
av 38 §
Bestämmelserna i 38 § om antalet fallmäktigeledamöter tillämpas första gången vid
fallmäktigevalet år 1999.
n
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124 § (Framst. 123 §)
Tillämpning av bestämmelser i andra lagar
Om det i annan lagstiftning hänvisas till den gamla lagen (uteslutning) skall hänvisningarna i tillämpliga delar avse bestämmelserna i denna lag.
(2 mom. lika som i framställningen).

125 §
(Lika som i framställningens 124 §).

126 § (Framst. 125 §).
Förtroendevalda
Om valbarhet för förtroendevalda som utsetts innan denna lag träder i kraft gäller
vad som bestämts i den gamla lagen.

127 § (Framst. 126 §)

Kommundirektören
(1 mom. lika som i framställningen).

Kommun, som då denna lag träder i kraft saknar kommundirektörstjänst, skall
inrätta en sådan tjänst senast från och med den 1 januari 1999.
128 § (ny)
Tjänstledighet enligt 62§
Bestämmelserna i 62 § om begränsningar i rätten till tjänstledighet tillämpas efter det
att val till riksdagen, lagtinget eller landskapsstyrelsen första gången förrättats sedan
denna lag trätt i kraft.
129 § (Framst. 127 §)
Kommunalförbund
Om (uteslutning) i ett kommunalförbunds grundstadga inte ingår alla de
bestämmelser som enligt 84 § (uteslutning) skall ingå i (uteslutning) grundavtalet iakttas
i tillämpliga delar bestämmelserna om kommunalförbund i den gamla lagen.
Kommunalförbundens grundavtal skall senast den 1 januari 2000 överensstämma
med bestämmelserna i denna lag.
Bestämmelser i annan lagstiftning om kommunalförbund tillämpas fortfarande med
undantag för bestämmelser om samarbetsformer.

130 § (Framst. 128 §)

Ändringssökande och underställning
Beslut som en kommunal myndighet har fattat innan denna lag träder i kraft skall
överklagas och underställas i enlighet med bestämmelserna i den gamla lagen.
Vid underställning av kommunala myndigheters beslut enligt annan lagstiftning gäller
bestämmelserna i den gamla lagen om förfarandet vid underställning i tillämpliga delar.

2)

LANDSKAPSLAG
om upphävande av landskapslagen om kommunala avtalsdelegationen
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1och2 §§
(Lika som i framställningen).

LANDSKAPSLAG

3)

om ändring av landskapslagen om tjänstekollektivavtal
I enlighet med lagtingets beslut
ändras 2 § 3 mom. 2 och 3 punkten, 3 § 3 mom. samt 13 § 3 mom. landskapslagen
den 19 april 1978 om tjänstekollektivavtal (22178), av dessa lagrum 2 § 3 mom. 2 och 3
punkten samt 13 § 3 mom. sådana de lyder i landskapslagen den 6 augusti 1987 (64187),
samt
fogas till 2 § 3 mom. en ny 4 punkt som följer:
2, 3 och 13 §§
(Lika som i framställningen).

(lkraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen).

LANDSKAPSLAG

4)

om tillämpning i landskapet Åland av vissa lagar om kommunindelning
(Ingressen lika som i framställningen).
1§

(1 mom. lika som i framställningen).

(2 och 3 mom. utesluts).
2§

(Lika som i framställningen).
3 §(Ny)

Kostnader som föranleds av tillämpningen av bestämmelserna i de lagar som avses i
1 § och som enligt dem skall erläggas av statens medel skall i landskapet betalas av
landskapets medel.
4§

(Lika som framställningens 3 §).

5 § (Framst. 4 §)
(Uteslutning) Beslut som fattats av landskapsstyrelsen kan överklagas hos högsta
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(lkraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen).

5)

LANDSKAPSLAG
om ändring av byggnadslagen för landskapet Åland

(Ingressen lika som i framställningen).
5, 23, 24, 30, 36, 38, 85, 86, 88, 89 och 121 §§
(Lika som i framställningen).

(Ikraftträdelsebestämmelsens 1 mom. lika som i framställningen).
Arenden som är anhängiga hos landskapsstyrelsen när denna lag träder i kraft
avgörs enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

6)

LANDSKAPSLAG
om ändring av landskapslagen om brand- och räddningsväsendet

(Ingressen lika som i framställningen).

8§
(1och2 mom. lika som i framställningen).
Om brandchef är gemensam för flera kommuner eller om förhållandena i övrigt
påkallar det kan brandchefs verksamhetsområde indelas i branddistrikt med en särskild
släckningschef för varje distrikt. Uppdraget som släckningschef är ett kommunalt
förtroendeuppdrag, om inte för branddistriktet har inrättats en särskild tjänst såsom
släckningschef.

(Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen).

8)

LANDSKAPSLAG
om ändring av landskapslagen om kommunalvägar

I enlighet med lagtingets beslut ändras 4 § 1 mom. och 10 § 1 och 2 mom.
landskapslagen den 14 april 1964 om kommunalvägar (16/64), av dessa lagrum 4 § 1
mom. sådant det lyder i landskapslagen den 1 april 1987 (24/87), som följer:

- 47 -

4§
En kommun som har för avsikt att bygga kommunalväg kan anhålla hos
landskapsstyrelsen om uppgörande av vägplan och kostnadsförslag för vägen. Till
anhållan skall fogas kommunfullmäktiges förberedande beslut om byggande av vägen,
karta på vilken den planerade vägsträckningen inritats samt förteckning över dem som
vägen är avsedd att betjäna. En kommun kan även besluta att själv göra upp vägplan och
kostnadsförslag. Efter att vägplanen och kostnadsförslaget uppgjorts och tillställts
kommunen, i det fall att landskapsstyrelsen uppgjort vägplanen, kan kommunen anhålla
hos landskapsstyrelsen om förhandsbesked rörande byggnadsbidrag för vägen.

10 §
Grind eller bom/år inte hållas på kommunalväg utan kommunens tillstånd.
Byggnad, stängsel som äventyrar trafiksäkerheten eller annan varaktig anordning får
inte uppföras på närmare än tolv meters avstånd från vägbanans mittlinje. En kommun
kan dock på ansökan medge undantag från detta förbud, där det kan ske utan att
trafiksäkerheten äventyras eller framtida ombyggnad av vägen försvåras.

(lkraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen).
Utskottet föreslår vidare
att Lagtinget antar ett nytt lagförslag av följande lydelse:

LANDSKAPSLAG
om rösträtt och valbarhet i kommunalval
för personer som saknar åländsk hembygdsrätt
I enlighet med lagtingets beslut, tillkommet i den ordning 67 § 2 mom.
självstyrelselagenför Åland anger, stadgas:
1§
Rösträtt och valbarhet i kommunalval i landskapet Åland har, med avvikelse från
bestämmelserna i 9 § 1 mom. självstyrelselagen för Åland, även den som inte har
åländsk hembygdsrätt men som under de tre åren närmast före valåret utan avbrott haft
en kommun i landskapet som sin hemkommun och som uppfyller de övriga allmänna
krav som gäller för rösträtt och valbarhet i kommunalval.
2§

Denna lag träder i kraft

Slutligen föreslår utskottet
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att Lagtinget hos landskapsstyrelsen hemställer om dels att vallagstiftningen ses över till
de delar ändringar krävs som följd av den nya
kommunallagen, dels att sådan kompletterande
lagstiftning som är nödvändig för att förrätta
kommunala folkomröstningar bereds och föreläggs
lagtinget samt
att Lagtinget hemställer om att landskapsstyrelsen i brådskande ordning bereder och
förelägger lagtinget särskild landskapslagstiftning
angående
de
kommunala
tjänstemännens
anställningstrygghet.

Mariehamn den 28 januari 1997

Ordförande

Lotta Wickström-Johansson

Sekreterare

Lars lngmar Johansson
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RESERVATION
När det gäller begränsningen av valbarheten till en kommunstyrelse, 47 § 2 mom. 6
punkten för personer som bevakar personalens intressen i kommunen reserverar jag mig
På
Åland
finns
inte
ens
någon
facklig
mot
utskottets
beslut.
intresseorganisationsordförande eller huvudförtroendeman som är heltidsbefriad från
sina ordinarie arbetsuppgifter för att sköta intressebevakningen för kommunanställda. De
fackligt organiserade som innehar förtroendeposter i kommunstyrelser på Åland är
ytterst få och kan sannolikt inte påverka den personalpolitik som kommunerna bedriver
eftersom de grundläggande frågorna angående rättigheter och skyldigheter avgörs genom
avtalsförhandlingar.
Jag reserverar mig mot 59 § 2 mom. "när kommunala tjänster tillsätts skall särskild
betydelse tillmätas att den som anställs har kännedom om landskapets förhållanden eller
är bosatt i landskapet" och anser att det borde strykas. Bestämmelsen är diskriminerande
och står i strid med andan och meningen i Maastrichtavtalets stadganden om
arbetskraftens fria rörlighet. Enligt EU:s regelverk kan rätten att söka en ledig tjänst
endast begränsas ifall det gäller allmän ordning, säkerhet eller folkhälsan.
Under utskottsbehandlingen har jag reserverat mig mot utskottets beslut, 13 kap., att
göra de åländska kommunerna skyldiga att ansluta sig till Ålands kommunförbund. Det
skall inte vara en skyldighet och ett tvång för de åländska kommunerna att vara
medlemmar i Ålands kommunförbund. Medlemskapet i Ålands kommunförbund skall
grunda sig på frivillighet. De kommuner som vill har rätt att gå samman i en
intresseorganisation om de så önskar och överenskomma om kommunförbundets
uppgifter, rösträtt och finansiering. Enligt utskottets betänkande och landskapsstyrelsens
framställning är Ålands kommunförbunds uppgifter främst att tillvarata den kommunala
förvaltningens intressen. Kommunmedborgarnas inflytande och påverkningsmöjligheter
beaktas inte i kommunförbundet. Utskottets beslut och landskapsstyrelsens framställning
står i strid med regeringsformens stadgande om kommunal självstyrelse och den
Europeiska stadgan om lokal självstyrelse som är bindande för Åland och Finland sedan
hösten 1991 och i vilken betonas kommunernas rätt att samarbeta och fritt organisera
sig.
Som en följd av ovanstående ställningstagande bör Ålands kommunala avtalsdelegation,
14 kap., tillsvidare vara organiserad som i dag. Ålands kommunala avtalsdelegation är
en lagstadgad arbetsgivarorganisation som skall tillvarata de kommunala arbetsgivarnas
intressen.
Jag delar inte utskottets beslut att förkasta landskapsstyrelsens tionde lagförslag om en
blankettlag om kommunala tjänstemäns anställningstrygghet. De kommunala
arbetsgivarna har länge önskat ändra det nuvarande systemet med privaträttsligt och
offentligträttsligt anställd personal till ett system med en enda anställningsform för alla
kommunalt anställda. Landskapsstyrelsens framställning likställer privaträttsligt anställda
och offentligrättsligt anställda på ett framgångsrikt sätt och därför föreslår jag att
landskapsstyrelsens förslag om en blankettlag om kommunala tjänstemäns
anställningstrygghet måtte godkännas.

- 50 Med hänvisning till det anförda föreslår jag
att 47 § 2 mom. 6 punkten (framst. 48 §)kommunallagen för landskapet Åland utgår ur
lagtexten,
att 59 § 2 mom. (framst. 60 §)kommunallagen för landskapet Åland utgår ur lagtexten,
att 13 och 14 kap. utgår ur förslaget till kommunallag för landskapet Åland,
att det i framställningen ingående andra lagförslaget måtte förkastas samt
att det i framställningen ingående tionde lagförslaget måtte godkännas i enlighet med
landskapsstyrelsens förslag.

Mariehamn den 28 januari 1997

Anne Helena Sjöblom
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AVVIKANDE

ÅSIKT

Under utskottsbehandlingen har undertecknad anmält avvikande åsikt när det gäller
benämningen tjänsteman, 10 §. Tjänsteinnehavare är en vedertagen och könsneutral
benämning som används allmänt i det kommunala tjänstekollektivavtalet för landskapet
Åland, i kommunernas tjänstestadgor, i huvudavtalet angående förfarandet vid
förhandlingar om kommunala tjänstekollektivavtal i landskapet Åland samt i 18 § 4
punkten självstyrelselagen för Åland.

Mariehamn den 28 januari 1997

Anne-Helena Sjöblom
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RESERVATION
Jag stöder inte lagutskottets betänkande över landskapsstyrelsens förslag
till ny kommunallag för landskapet Åland till den del betänkandet rör 47 och 54

§§ i betänkandet samt 47 § i landskapsstyrelsens framställning, vilka paragrafer
behandlar valbarhet till styrelsen respektive nämnder samt tillsynen över
lagligheten i fullmäktiges beslut.
1. Valbarhet till styrelsen
Landskapsstyrelsen föreslår att fullmäktige skall kunna besluta om att även ledamöter
och ersättare i fullmäktige skall kunna vara ledamöter eller ersättare i styrelsen.
Lagutskottets majoritet stöder detta förslag.
Jag anser att det inte är ändamålsenligt att samma person sitter både i fullmäktige och
styrelsen i de små förhållanden vi har på Åland. En situation där flera av styrelsemedlemmarna sitter i fullmäktige leder lätt till en maktkoncentration som står i strid
med kravet på ett demokratiskt beslutsfattande i kommunen.

2. Valbarhet till nämnder
Landskapsstyrelsen föreslår att den som är ledamot i styrelsen inte skall vara valbar till
ledamot i en nämnd. Lagutskottets majoritet stöder detta förslag.
Jag anser att det kan vara till fördel för behandlingen av ärenden i en nämnd om en av
medlemmarna även är medlem av styrelsen. Den maktkoncentration det föreligger risk
för om samma personer sitter såväl i styrelsen som fullmäktige blir inte aktuell då det
gäller samtidigt styrelse och nämnduppdrag eftersom endast en av nämndmedlemmarna torde vara styrelsemedlem. Det är idag möjligt att sitta i både styrelsen och
en

nämnd och jag kan notera att elva av kommunerna samt kommunala

samarbetsnämnden i sina utlåtanden påpekat att möjligheten att sitta i styrelsen och
en nämnd samtidigt bör kvarstå medan ingen remissinstans uttryckligen tillstyrkt det
föreslagna förbudet.

3. Tillsynen över lag/igheten i fullmäktiges beslut
Landskapsstyrelsen föreslår att styrelsen skall åläggas en uttrycklig skyldighet att
vägra verkställa fullmäktiges beslut om de tillkommit i oriktig ordning, om fullmäktige
överskridit sina befogenheter eller om beslutet strider mot lag, och förelägga fullmäktige beslutet för ny behandling. Om fullmäktige vidhåller sitt beslut skall styrelsen föra
frågan till Ålands förvaltningsdomstol för avgörande. Lagutskottets majoritet anser att
paragrafen skall utgå.
Jag stöder landskapsstyrelsens uppfattning att laglighetsövervakningen är en viktig
fråga som bör framgå ur lagen och delar alltså inte utskottets åsikt att bestämmelsen
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jag anser inte att denna bestämmelse är tillräcklig utan att även bestämmelse där det
framgår vilket förfarande som skall tillämpas om fullmäktige fattat ett lagstridigt beslut
är på sin plats.
Med hänvisning till dessa motiveringar föreslår jag
att 47 § i landskapsstyrelsens förslag till kommunallag för landskapet
Åland godkänns enligt framställningen,
att 54 § 2 mom. 5 punkten i lagutskottets förslag till lydelse för kommunallagen utgår samt
att 47 § 3 mom. i kommunallagen för landskapet Åland får följande
lydelse:
47 §

Valbarhet till styrelsen
Den som är ledamot eller ersättare i fullmäktige kan inte samtidigt vara ledamot eller
ersättare i styrelsen förutom då fullmäktige tillträtt efter nyval och en ny styrelse ännu
inte har utsetts.

Mariehamn den 28 januari 1997

Lotta Wickström-Johansson
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Vi stöder inte lagutskottets betänkande över landskapsstyrelsens förslag till ny
kommunallag för landskapet Åland till den del betänkandet rör 62 § i betänkandet, som behandlar rätt till tjänstledighet för förtroendeuppdrag.

Enligt gällande kommunallag har alla kommunala tjänstemän som valts till uppdraget
som riksdagsman, lagtingsledamot eller medlem av landskapsstyrelsen rätt till
tjänstledighet i den utsträckning som behövs för att de skall kunna handha sitt
förtroendeuppdrag. Landskapsstyrelsen föreslår nu att rätten till tjänstledighet för den
som valts till uppdraget som lagtingsledamot eller medlem av landskapsstyrelsen skall
begränsas till en valperiod. Lagutskottets majoritet har stött förslaget om en
begränsning av rätten till tjänstledighet, dock så att rätten skall omfatta fyra år i följd
och även gälla den som valts till riksdagsman.
Vi anser att förslaget till begränsning av rätten till tjänstledighet på ett oskäligt sätt
inskränker möjligheten för kommunalanställda tjänstemän att ställa upp som kandidater i lagtings- och riksdagsmannaval.
Ett av landskapsstyrelsens motiv till begränsningen har varit att minska en
"icke-önskvärd snedvridning" av representationen i lagtinget. Ur demokratisk synvinkel
är det inte önskvärt att lagtinget genom lagstiftning försöker påverka folkrepresentationens sammansättning annat än i undantagsfall. Folket våljer representanter till
lagtinget och riksdagen genom allmänna val och valresultatet som återspeglar
folkviljan kan inte ifrågasättas.
Ett annat motiv torde vara den eventuella olägenhet som uppstår då en tjänsteman är
tjänstledig under lång tid för förtroendeuppdrag i form av osäkerhet för vikarier, brist på
kontinuitet i arbetet o.dyl. Denna olägenhet kan möjligen uppstå i vissa fall men vi
anser inte att den motiverar en begränsning av rätten till tjänstledighet till bara fyra år.
Vi anser att den faktiska möjligheten för såväl privat och offentligt anställda som
företagare att ställa upp i val och åta sig förtroendeuppdrag bör granskas genom en
helhetsöversyn av bestämmelserna om rätt till tjänstledighet för förtroendeuppdrag,
skyldighet att vara tjänstledig för förtroendeuppdrag arvoden för landskapsstyrelseoch lagtingsuppdrag, rätt till befrielse från lagtingsuppdrag, lagtingets arbetstider etc ..
Utgående från denna översyn kan man sedan fatta väl övervägda beslut om sådana
förändringar som bedöms nödvändiga och ändamålsenliga. Utgångspunkten för
eventuella förändringar bör vara att så många som möjligt skall kunna ställa upp i val
till lagtinget och riksdagen och sköta ett sådant förtroendeuppdrag.
Med hänvisning till detta föreslår vi
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att 62 § kommunallagen för landskapet Åland får följande lydelse:
62 §
Tjänstledighet för förtroendeuppdrag

En tjänsteman som valts till riksdagsman, lagtingsledamot eller medlem av landskapsstyrelsen har rätt till tjänstledighet i den utsträckning som behövs för att han eller
hon skall kunna handha sitt uppdrag.
samt att Lagtinget hemställer hos landskapsstyrelsen om en helhetsöversyn av bestämmelserna om rätt till tjänstledighet för förtroendeuppdrag,
skyldighet att vara tjänstledig för förtroendeuppdrag, arvoden för lagtingsuppdrag och
rätt till befrielse från lagtingsuppdrag m.fl. bestämmelser som reglerar den praktiska
möjligheten att åta sig och sköta förtroendeuppdrag.

Mariehamn den 28 januari 1997

Lotta Wickström-Johansson

Anne-Helena Sjöblom

0

ALANDS LAGTING
Mariehamn

den 17 mars 1997

Nr

Till lagtingsledamöterna

Rättelse av reservation, Lu bet. nr 811996-97

På grund av ett tekniskt missöde har en rad fallit bort ur ltl Anne-Helena Sjöbloms
reservation till lagutskottets betänkande nr 8/1996-97 om förslaget till ny kommunallagstiftning.
En korrekt version av reservationen bifogas. Ledamöterna ombeds byta ut den felaktiga
texten mot den nya.

Lagutskottets sekreterare

Postadress:

Adress:

Telefon:

Postbox 69
22101 MARIEHAMN

Självstyrelsegården

+358-(0)18- 25000
Fax:
+358(0)18- 13302

RESERVATION
När det gäller begränsningen av valbarheten till en kommunstyrelse, 47 § 2 mom. 6
punkten för personer som bevakar personalens intressen i kommunen reserverar jag
mig mot utskottets beslut. På Åland finns inte ens någon facklig
intresseorganisationsordförande eller huvudförtroendeman som är heltidsbefriad från
sina ordinarie arbetsuppgifter för att sköta intressebevakningen för kommunanställda.
De fackligt organiserade som innehar förtroendeposter i kommunstyrelser på Åland är
ytterst få och kan sannolikt inte påverka den personalpolitik som kommunerna bedriver
eftersom de grundläggande frågorna angående rättigheter och skyldigheter avgörs
genom avtalsförhandlingar.
Jag reserverar mig mot 59 § 2 mom. "när kommunala tjänster tillsätts skall särskild
betydelse tillmätas att den som anställs har kännedom om landskapets förhållanden eller
är bosatt i landskapet" och anser att det borde strykas. Bestämmelsen är
diskriminerande och står i strid med andan och meningen i Maastrichtavtalets
stadganden om arbetskraftens fria rörlighet. Enligt EU:s regelverk kan rätten att söka
en ledig tjänst endast begränsas ifall det gäller allmän ordning, säkerhet eller
folkhälsan.
Under utskottsbehandlingen har jag reserverat mig mot utskottets beslut, 13 kap., att
göra de åländska kommunerna skyldiga att ansluta sig till Ålands kommunförbund. Det
skall inte vara en skyldighet och ett tvång för de åländska kommunerna att vara
medlemmar i Ålands kommunförbund. Medlemskapet i Ålands kommunförbund skall
grunda sig på frivillighet. De kommuner som vill har rätt att gå samman i en
intresseorganisation om de så önskar och överenskomma om kommunförbundets
uppgifter, rösträtt och finansiering. Enligt utskottets betänkande och landskapsstyrelsens
framställning är Ålands kommunförbunds uppgifter främst att tillvarata den kommunala
förvaltningens intressen. Kommunmedborgarnas inflytande och påverkningsmöjligheter
beaktas inte i kommunförbundet. Utskottets beslut och landskapsstyrelsens framställning
står i strid med regeringsformens stadgande om kommunal självstyrelse och den
Europeiska stadgan om lokal självstyrelse som är bindande för Åland och Finland
sedan hösten 1991 och i vilken betonas kommunernas rätt att samarbeta och fritt
organisera sig.
Som en följd av ovanstående ställningstagande bör Ålands kommunala avtalsdelegation,
14 kap., tillsvidare vara organiserad som i dag. Ålands kommunala avtalsdelegation är
en lagstadgad arbetsgivarorganisation som skall tillvarata de kommunala arbetsgivarnas
intressen.
Jag delar inte utskottets beslut att förkasta landskapsstyrelsens tionde lagförslag om en
blankettlag om kommunala tjänstemäns anställningstrygghet. De kommunala

arbetsgivarna har länge önskat ändra det nuvarande systemet med privaträttsligt och
offentligträttsligt anställd personal till ett system med en enda anställningsform för alla
kommunalt anställda. Landskapsstyrelsens framställning likställer privaträttsligt
anställda och offentligrättsligt anställda på ett framgångsrikt sätt och därför föreslår jag
att landskapsstyrelsens förslag om en blankettlag om kommunala tjänstemäns
anställningstrygghet måtte godkännas.
Med hänvisning till det anförda föreslår jag
att 47 § 2 mom. 6 punkten (framst. 48 §)
kommunallagen för landskapet Åland utgår ur
lagtexten,
att 59 § 2 mom. (framst. 60 §) kommunallagen för
landskapet Åland utgår ur lagtexten,
att 13 och 14 kap. utgår ur förslaget
kommunallag för landskapet Åland,

till

att det i framställningen ingående andra lagförslaget
måtte förkastas samt
att det i framställningen ingående tionde lagförslaget
måtte godkännas i enlighet med landskapsstyrelsens
förslag.

Mariehamn den 28 januari 1997
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Anne Helena Sjöblom

