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LAGUTSKÖTTETS BETÄNKANDE nr 

13/ l 99QC'.9!' rfued anledning av republi

kens presidents framstäJlning till 

Ålands landsting om regeringens pro

position tff(dksdagen med förslag till 

lag om godkkhhande av vissa bestäm

melser i d~rt\mropeiska stadgan om 

fokal sjalvst}rrelse. 

Landst,ll\lget har den 14 december 1990 inbegärt lagutskottets yttrande över 

framställningen. Utskottet, som· hört t.f. lagberedningschefen ·Lars Karlsson, får 

härmed anföra följande. 

D~~._e_uropeiska stadgan om fokal självstyrelse ingicks inom Europarådet år 1985 • 

. ·.· -. Stadgan ut.trycker vissa allmänna grundläggande principer för relationerna mellan 

statsmakten och den lokala förvaltningen. I Finland är stadgan tillämplig på 

, . ~pmmunerna, •däremot inte· på kommunalförbunden. Dessa har inte_ en sådan 

ekonomisk ställning som stadgan förutsätter och inte heller väljs deras organ på det 

sätt stadgan avser. 

Utskottet konstaterar att anslutning till den europeiska stadgan om lokal självsty

re~se innebär en -principiell förstärkning av den kommunala självstyrelsen. Den 

,ål~f1tj~ka kommunaUagstiftningen står enligt utskottets bedömning inte i något 

, \ a\'~e~nde i strid mecd·de principer stadgan uttrycker. Begränsningar i kommunernas 

.9~Jf>genheter eller principiella avvikelser beträffande uppgiftsfördelningen mellan 

kRrnr;nunala och övt:iga myndigheter kan enligt stadgan få förekomma men i så fall 

endast.genom föreskrHt i lag. 

En viktig princip i stadgan är att kommunerna, i den mån det är möjligt, skall 

rådfrågas i god tid och på lämpligt sätt när reformer eller beslut som direkt berör 

dem planeras • I lagberednings- och planeringsarbetet i landskapet inhämtas i 

många fall kommunernas yttranden. Utskottet finner dock anledning påpeka att 

betydelsen av detta förfarande ytterligare understryks genom landstingets bifall 

till stadgan. 

Enligt stadg~n:S artikel 6 skall kommunerna själva kunna bestämma om sina inre 

administrativa strukturer för att anpassa dem till lokala behov och för att 

säkerställa en effektiv förvaltning. Utskottet konstaterar att det pågående frikom-
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,/nt,mförsöke~ i .landskapet :·ger samtliga kommuner möjlighet att helt eller delvis 

. {p,ngera so!TI ,1.rikommuner. Härigenom kan även de i den berörda artikeln uttalade 

P:Finciperna cinses förverkligade i den åländska kommunalförvaltningen. 

.. (. - . '• 

iu ,Enl.igt artikel, 9 punkt 7 skall bidrag till kommunerna "såvitt möjligt" inte 

:n . ?fonmärkas för att finansiera speciella projekt. Utskottet konstaterar att land

s~<:\psandelssystemet under senare år reformerats i riktning mot en mera generell 

tillämpning. Bestäminelsen anses dock inte hindra att specialdestinerade bidrag 

fortfarande förekommer i rimlig omfattning. Att vissa på prövning baserade 

.• landskapsunderstöd fortfarande föreki)ffimer kan därfor ihte ans~s S'fä''i s'tl'id med 

d;~ L punkt~~- uttryc~ta; principen. Till motsvarande resulta:Pliar• Fitilarid~ och 

Sveriges regeringar kommit då man föreslagit anslutning till stadgan~ 

Utskottet konstaterar sammanfattningsvis .att stadgan 'också på Al~fid kommer att 

:,. }å. p~aktisk b~tydelse- i lagstiftningsarbete och i övriga samrrianhång sorn berör 

relationerna mellan landskapsmyndigheterna och: köthmunerna. Det· blir härvid 

nödvändigt att, som. en följd. av landstingets bifall ta hänsyn till stadgans bestäm-

mel~er. 
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Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 
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Marie hamn den 10 januari 1991 

. . I ·. .. -· . - . '-. 

att Landstii\get måtte g'e sitt biI~111ti11 
att lagen ·träder i kra'ft ·.:i tåndskapet 

Aland till de delar deh nämnda stadgan 

innebär avvikelse från självstyrelsela

gen, under förutsättning 'att riksdagen 

antar lagen· i ·oförändrad.' form. 

"' ., 
-På lagutskottets vägnarrl i'." 

Gunnevi Nordman 

ordförande ' 

. r :J-• ·'; ·; c; •.'· 

.··.' 

Lars Ingmar Johansson 

sekreterare 

Närvap~!Jpe vid ärendets avgörande behandling: ordföråriden Nordman, viceordfö-
. : ; ,., i ._,,.. 

randen Jan-Erik Lindfors samt ledamöterna Andersson, Christer Jansson och 

Karlsson. 


