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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till landskapslag om änd

ring av kommunallagen för landskapet Åland. 

Enligt gällande kommunallag får kommunfullmäktige inte överföra sin beslutanderätt i 

frågor som rör upptagande eller förnyande av lån eller förlängning av lånets betalningstid. 

Penningmarknadens utveckling har dock lett till att det även av kommunerna krävs en snabb 

beslutsprocess i dylika frågor. Landskapsstyrelsen föreslår därför att kommunstyrelsen skall 

kunna ges rätt att ta upp lån åt kommunen inom de gränser kommunfullmäktige fastställer. 

I dagens samhälle ställs allt högre ekonomiska krav också på kommunerna och deras 

förmåga att hushålla med sina resurser. Landskapsstyrelsen föreslår nu vissa ändringar i 

bestämmelserna om den ekonomiska förvaltningen i syfte att underlätta för kommunerna att 

bedriva en effektiv och högkvalitativ verksamhet och för att öka målstyrningen i den 

kommunala verksamheten. Alternativet att räkenskapsårets överskott eller underskott enligt 

uppskattning tas in redan i budgeten för följande räkenskapsår föreslås struket för att 

förenhetliga praxis. Nettobudgetering, dvs. att endast skillnaden mellan utgifter och in

komster tas in i budgeten föreslås infört för lånetagning och för andra områden skall 

kommunalfullmäktige kunna besluta att nettobudgetering skall tillämpas. Bestämmelserna om 

bokföring föreslås kompletterade med ett krav på dubbel bokföring och att god bokföringssed 

skall iakttas. Bestämmelserna om redovisningsskyldighet föreslås ändrade så att alla kommu

nens förtroendevalda och tjänstemän med undantag av fullmäktige och revisorer är redovis

ningsskyldiga. 

Kommunallagen innehåller en bestämmelse om att den till åren äldsta ledamoten av 

fullmäktige utövar ordförandeskapet då såväl ordförande som vice ordförande är förhindrad 

att närvara, till dess fullmäktige utsett någon att föra ordet. Nu föreslås att en likalydande 

bestämmelse intas i lagen beträffande kommunstyrelsen. 

Huvudregeln för fattande av beslut i kommunfullmäktige är enkel majoritet. I vissa fall 

krävs dock kvalificerad majoritet. Landskapsstyrelsen föreslår nu att kravet på kvalificerad 

majoritet vid beslut i ärende som gäller beviljande av nytt anslag skall slopas då det förlorat 

sin betydelse i praktiken. 

Vid beredningen har stadsstyrelsens och kommunstyrelsernas yttranden inhämtats och 

beaktats. 


