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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 40a/ 1988-89 med anledning av land

skapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag till landskaps

lag om försök med frikommuner. 

I lagförslagets andra behandling har landstinget inte oförändrat godkänt det förslag 

som framställts i stora utskottets betänkande nr 40/1988-89. Ärendet har därför 

enligt 54 § 3 mom, landstingsordningen ånyo överlämnats till stora utskottet. 

I anledning härav har utskottet behandlat ärendet och därvid konstaterat att 

landstinget godkänt följande ändringar i stora utskottets betänkande. 

2 § 

Tillämpningsområde 

Denna lag tillämpas på de kommuner och kommunalförbund som meddelat 

landskapsstyrelsen att de önskar delta i försöket med frikommuner. Vad i lagen 

sägs om kommun gäller i tillämpliga delar och på motsvarande sätt även kommu

nalförbund. 

6 § 

Rätt till avvikelse från vissa regler 

Oavsett vad därom särskilt är föreskrivet kan fu!Jmäktige i frikommun besluta 

om en avvikande reglering i följande avseenden: 

1) ordningen för handläggning av byggnadslovsärenden, dock så att avvikelse 

inte får göras från bestämmelserna om hörande av granne; 

2) skyldigheten att anta i 33 § 1 mom. landskapslagen om stöd för bostadspro

duktion (14/82) avsedd bostadsproduktionsplan; planens giltighet i tiden; 

3) avgifter och ersättningar som avses i 19 § landskapslagen om folkhälsoarbe

tet (22/73); 

4) omfattningen av kommuns i 5 § landskapslagen om minuthandelns affärstid 

( 10/70) dispensbefogenhet; 
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?) avgifter och ersättningar som avses i 13 § 3 punkten landskapslagen om 

plan~ring och landskapsstöd inom social- och hälsovården (63/83); 

6) avgifter som avses i 28 § socialvårdslagen (FFS 710/82); 

7) avgifter som avses i förordningen om avgifter för socialservice (FFS 

887 /83); 

8) bestämmelsen i 5 § 3 mom. landskapslagen om barndagvård (38/73) om 

familjedagvårdares barn; kravet i 26 § på landskapsstyrelsens godkännande för 

ibru,ktagande av daghem; 

9) gruppindelning enligt 6 § landskapsförordningen om barndagvård (61/73); 

10) bestämmelserna om avgiftsfrihet i 8 § landskapslagen om allmänna 

bibliotek (8/62) med beaktande av att bokutlåningen dock skall vara avgiftsfri; 

samt 

11) fördelningen av. uppgifter mellan ko111munens tjänstemän. 

(2 och 3 mom. lika som i framställningen). 

Stora utskottet har beslutat omfatta landstingets ovannämnda beslut. 

Ordföranden Tuominen har anmält avvikande åsikt och önskar vidbli stora utskottts 

tidigare beslut. 

Med hänvisning till det till det anförda får utskottet vördsamt meddela 

att stora utskottet omfattat 

lagförslaget enlighet med 

landstingets beslut. 

Mariehamn den 28 september 1989 

På stora utskottets vägnar: 

Pekka Tuominen 
ordförande 

Bert Häggblom 
sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Tuominen, viceordfö
randen Roger Jansson, ledamöterna Björling, Holmqvist, Häggblom, Olofsson, 
Sundberg och Wilhelms samt ersättaren Öberg. 


