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STORA UTSKOTTETS BETÄNKAN

DE nr 30al1991-92 med anledning av 

landskapsstyrelsens framställning till 
landstinget med förslag till landskapslag 

om ändring av kommunallagen för 
landskapet Åland. 

Vid lagförslagets andra behandling har landstinget inte oförändrat godkänt det förslag 

som framställts i stora utskottets betänkande i ärendet. Landstinget har härvid beslutat att 

ånyo inbegära stora utskottets betänkande i ärendet. 

Med anledning härav har utskottet behandlat ärendet och därvid konstaterat att 

landstinget godkänt följande ändringar av stora utskottets betänkande angående ändring 
av kommunallagen för landskapet Åland. 

I enlighet med landstingets beslut 

ändras 19 § 2 mom., 30 och 59 §§, 62 § 1 mom., 66 och 77 §§ samt 94 § 1 mom. 

kommunallagen den 19 februari 1980 för landskapet Åland (5/80), av dessa lagrum 30 

och 66 §§ sådana de lyder i landskapslag;en den 22 november 1983 (60/83), samt 

fogas till 40 § ett nytt 2 rnom., så att nuvarande 2-4 mom. blir 3-5 mom., och till 

lagen en ny 65a § som följer: 

30 § 

Kvalificerad majoritet 

För att beslut skall anses fattat fordras att minst två tredjedelar av de närvarande 

ledamöterna biträtt beslutet när ärendet avser 

1) skiljande av förtroendevald från hans uppdrag; 

2) beslut om genomförande av investering vars beräknade totalkostnad utgör ett 
belopp som överstiger fem procent eller beslut om ny verksamhet eller om utökning av 

tidigare verksamhet som föranleder en årlig driftskostnadsökning som överstiger en 

procent av kommunens senast fastställda årliga skatteinkomst; 

3) inrättande av ny tjänst; 

4) ingående av borgensförbindelse eller ställande av annan säkerhet; eller 

5) överlåtelse av annan fast egendom än tomt som är belägen inom område med 

fastställd stads- eller byggnadsplan. 
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94 § 

Tillämpligheten av bestämmelser rörande 
kommun och ombudsstämma 

Beträffande kommuna1förbunds rättigheter och skyldigheter, hur dess förvaltning 
organiseras och förfarandet vid utövningen av densamma gäller till den del inte annat 
stadgats i tillämpliga delar vad som i motsvarande avseenden är föreskrivet om kommun. 
Vad i 59 § 1 mom. föreskrivs om intagande i budgeten av överskott och underskott skall 
dock inte tillämpas. De i 30 § 2 punkten avsedda kostnaderna som i en kommun 
beräknas som en viss andel av kommunens senast fastställda årliga skatteinkomst skall i 
ett kommunalförbund beräknas på grundvalen av förbundets senast fastställda årliga 
kommunandelar. Beträffande frister av det slag som avses i 43 §, 60 § 1 mom., 66 §och 
69 § 3 mom. skall intas bestämmelser i grundstadgan. 

Stora utskottet har efter omröstning (5-4) beslutat vidbli sitt i betänkandet nr 30/ 1991-92 
framställda förslag. Minoriteten (ordföranden Häggblom samt ledamöterna Erland, Roger 
Jansson och Sjöstrand) omfattade landstingets beslut. 

Med anledning härav får utskottet härmed vördsamt meddela 

Mariehamn den 27 april 1992 

att stora utskottet beslutat vidbli det i 
stora utskottets betänkande nr 30/ 1991-
92 framställda förslaget. 

På stora utskottets vägnar: 

Bert Häggblom 
ordförande 

Pehr Karlström 
sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Häggblom, ledamöterna 
Björling, Erland, Lars Holmberg, Roger Jansson, Lund, Siren och Sjöstrand samt 
ersättaren Christer Jansson. 


