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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

1/ 1988-89 med anl<'dning av landskaps

s"'.:yrdscns frams'!:ällning "'.:ill lands"'.:in

ge"'.: mC'd förslag "'.:ill landskapslag om 

ändring av kom munallag<'n för land

skape"'.: Åland. 

Landstinget har den 11 januari 1988 inbegärt lagu"'.:sko"'.:"'.:cts yttrande över framställ

ningen. Med anl<'dning härav får utsko"'.:"'.:et vördsam"'.: anföra följande. 

I framställningen föreslås att nu gällande begränsning för ledamot av landskapssty

rclsen at"'.: sam"'.:idig"'.: inneha uppdrag som medlem i kommuns fullmäk"'.:ig<' skulle 

upphöra. Begränsningarna at"'.: inneha uppdrag som medlem i s"'.:yrclsc och nämnder 

skull<' därcmo"'.: förbli i kraft. Sis"'.:nämnda begränsningar föreslås gälla även för 

crsät"'.:are i landskapsstyrclsen. Avdelningschef vid landskapsstyrcls<'ns centrala 

ämbetsverk skulle enligt förslaget i for"'.:sä"'.:"'.:ningen vara valbar :ill uppdrag 

kommuns fullmäktige, däremot inte till övriga kommunala förtroendeuppdrag. 

Begränsningarna i landskapss'!:yrelscledamo:s rä"'.:t a:-:: inneha fullmäk"'.:igeuppdrag 

infördes i kommunallagen under lands".:ingsbchandlingcn 1978. Å :gärden mo-::iv<'ra

dcs mC'd önskvärdhe"'.:en av a'!:".: sprida för"'.:roC'ndC'uppdrag sam: med a".:t landskapss'!:y

relsen :nnehar <'n central ställning i förhållande till kommunerna. Landskapss".:yrel

sen anför nu i framställning<'n principi<'lla synpunkter på varför gälland<' inskränk

ningar bör anses oskäliga. Utskottet biträder synpunk'!:erna och anser att begränsan

de bestämmelser vad avser möjligheterna a'!:"'.: verka som medlem i en kommuns 

högs'!:a bcslu'!:ande organ måste grunda sig på synncrlig<'n starka skäl. EventuC'lla 

nackdelar av att en förtroendevald innehar uppdrag i olika valda församlingar skall 

primärt bedömas av medborgargrupp<'r och fraktioner i det skede kandidat<'r 

nomineras och av väljarna i samband med valförrä"'.:tningen. Däremo'!: borde 

begränsande bcs"'.:ämmelser intas i lagstiftningen endas"'.: i undandagsfall. Utskottet 

anser in:e hcllc-r a"'.:t några väs<'ntliga nackdelar skull<' uppkomma av a"'.:t en 

förtroendevald sam'!:idigt innehar uppdrag i hemkommunens fullmäktige och är 

mcdl<'rn av landskapsstyrelscn. Eventuella jävssi:ua'!:ioner är få till an"'.:alet och 

regleras genom befintlig lagstiftning. Erfarenheter från ett förtroendeuppdrag är 

of"'.:a värdcf ulla vid u:övandet av ett annat uppdrag. 

Enligt frams:ällningen skulle även ersättare i landskapsstyrdsen beröras av samma 

begränsningar i rä'!:tcn a'!:t inneha uppdrag i kommuns s"'.:yrcls<', nämnd eller anna'!: 
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förvaltningsorgan som nu gäller för ordinarie' medlem av landskapsstyrdsen. 

Förslaget kan visserligen i något enstaka fall komma a".:t medföra problem vid 

tillsät".:ande av uppdrag men u"!:sko"'.:tet tillstyrker dock förslaget på de anförda 

grunderna. I och med a:t et: u:vidga: parlamen:arisk: systC'rn numcra införts kan 

man även förutse att uppdraget som ersä:tare i landskapsstyr<'ls<'n kommer at".: 

förlora i bC'tydds<' och på sikt möjligen försvinn.i. 

Utsko"'.:t<'t förordar sålunda framställningen m<'d två ändringsförslaP- - L<'damot cll<'r 

ersättare i fullmäktig<' som utsetts till medl<'m elfor <'rsättar<' i landskapsstyrelsen 

sJ...ulle <'nligt framställningen på denna grund kunna befrias från sitt uppdrag i 

fullmäktige. 16 $ 2 mom. föreslås komplc"'.:terad så att befricls<'n bC'gränsas till dC'n 

tid uppdraget i landskapss:yrclsen omfa::ar. Om sistnämnda uppdrag av någon 

anlC'dning upphör under kommunfullmäktiges mandatperiod, skall det sålunda vara 

möjlig: at".: återuppta det kommunala för:roendeuppdraget. Vidar<' föreslås a:t 

lagändringarna skulle :illämpas förs".: från och med den l januari 1992, d.v.s. från 

och med ingången av nästkommande kommunala valpcriod. Några förändringar för 

nu sittande medlemmar och crsä"'.:".:are i landskapsstyrclsen eller kommunala för

troendevalda skulle därigenom inte komma i fråga. Ändringen av 15 § 2 mom. 

föreslås ".:illämplig fr.o.m. kommunalvale".: i ok:ober 1991 och möjliggör sålunda 

kandidatur i vak~t för dem som berörs av ändringen. 

Ordföranden Nordman har anmält avvikande åsik: mot utsko::e:s beslu'!: och anser 

at: lagförslaget borde förkas:as. Enligt hennes mening har inte sådana skäl anför:s 

som skulle motivera en ändring av de principcr landstinget tidigare slagit fast. 

Utskottet har enligt arbetsordningens 23 § 4 mom. utsc'!:t viceordföranden Jan-Erik 

Lindfors att redogöra för betänkandet. 

Med hänvisning till det anförda får u'!:skotte: vördsam".: föreslå 

a'!:t Landsting<'t måtte antaga det i 

framställningen ingående lagförslaget 

i följand<' lydelse: 

Landskapslag 

om ändring av kommunallagen för landskapet Åland 

(Ingressen lika som i framställningen). 
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15 § 

(Lika som i framställning<'n). 

16 § 

-------------·----------------------------------------------------------------------------
Fullmäktige skall befria ledamot eller ersä:tare från hans uppdrag, om han kan 

visa laga förfall cll<'r annat skäl som fullmäktige godkänner. BC'frielse får inte 

vägras ledamot eller ersättare som u:s0tts till medlem <'!ler ersät:are i landskaps

styrclscn och skall i sådant fall beviljas för den :id URRdra_g_ct i landska12sswrolsen 

varcg:. 

39, 48 och 86 §§ 

(Lika som i framställningen) 

DC'nna lag tillämpas från och med den 1 januari 1992, dock så att de ändradr 

bcs:ämmclscrna i 15 § 2 mom. tillämpas förs:a gången vid d<'t kommunalval som 

förrättas år 1991. 

Mar i<' hamn dC'n l 0 novC'mbC'r 1988 

På lagutskottC'ts vägnar: 

GunnC'Vi Nordman 

ordförande' 

Lars Ingmar Johansson 

sC'kr<'t<'rare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordförandC'n Nordman, vic<'ordfö

randcn Jan-Erik Lindfors, fodamötcrna Christ<'r Jansson och Karlsson samt <'rsätta

ron Olofsson. 




