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LAGUTSKOTTETS BET~~KANDE nr 23/1976-77 

med anledning av landskapsstyrelsens 

framställning till landstinget med för

slag till lagmotion till riksdagen med 

förslag till lag om tillämpningen i 

landskapet Aland av lagen om ändrings

sökande i förvaltningsärenden. 

l,Ied anledning av ovannämnda framställning, varöver Landstinget inbegärt 

lagutskottets utlåtande, får utskottet, som i ärendet hört länsrådet Rolf 

Sunillnan, kanslichefen Gunnar Jansson och lagberedningschefen Christer Jans

son samt tagit del av ett av förvaltningsrådet Bror Erik Sjöholm i ärendet 

avgivet utlåtande ävensom av annat särskilt utredningsmaterial, vördsamt 

anföra följande. 

Enligt 11 § 2 morn. 13 punkten självstyrelselagen för Aland (FFS 670/51), är 

lagstiftningsbehörigheten angående rättegångsväsendet, till vilket även den 

förvaltningsrättsliga lagskipningen hör, förbehållen rikets lagstiftande or

gan. Ehuru självstyrelselagen tillkonnnit i grundlagsenlig ordning kan den 

nu föreslagna lagstiftningen genomföras såsom vanlig rikslag eftersom 22 § 

självstyrelselagen uttryckligen medgiver en specialordning för förvaltnings

rättslig lagskipning i ärenden som hör till självstyrelsen. 

Utskottet har omfattat framställningens allmänna motivering om att besvär 

över lägre förvaltningsmyndighets beslut i ärenden som hör tll självstyrel

sen icke bör avgöras av till exempel centrala myndigheter i riket utan av 

landskapsstyrelsen. Principen att högre förvaltningsmyndighet avgör besvär 

över underställd lägre förvaltningsmyndighets beslut utgör grundsatsen i 

lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (FFS 154/50), nedan kallad 

förvaltningsbesvärslagen, vilken lag emellertid icke har ansetts tilläJ:ilplig 

på landskapsstyrelsen såsom högre förvaltningsmyndighet. Sarrrraa princip åter

finnes för övrigt inom kommunalförvaltningen där ändring i nänu1ds beslut 

skall sökas hos komm~styrelse, om icke annat är stadgat. 

Såsom slutmål har utskottet sett att frågan om ändringssökande i förvaltnings

ärenden på Aland skulle lösas genom inrättandet av en särskild åländsk för

valtningsdornstol såsom allmän besvärsinstans, vars kompetensområde alltså 

sl.lllle innefatta avgörande i första instans även av ärenden som hör till 

rikets kompetensområden. Emedan inrättandet av en sådan förvaltningsdomstol 

i dagens läge dock icke ter sig möjligt1 måste planerna ställas på frarnti-
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den och bör genomföras i samband med den förestående revisionen av själv

styrelselagen. Utskottet ser sålunda den nu föreslagna lagmotionen som ett 

betydelsefullt mellansteg i avvaktan på frågans slutliga lösning. Utskottet 

har för övrigt även noterat att den föreslagna lagstiftningen skulle ha en 

rätt begränsad praktisk betydelse, enär inemot 90 % av de av länsrätten l 

dag handlagda besvären är skatteärenden, vilka alltså icke skulle beröras 

av framställningen, och antalet sådana besvär i självstyrelseärenden, vilka 

avgörs av myndigheter i riket, torde vara synnerligen litet. 

Lagutskottet har dock i alla fall en viktig principiell invändning emot fram

ställningen. Sålunda har utskottet icke funni~ det möjligt att acceptera för

slaget om att även besvär över kommunala myndigheters beslut skulle avgöras 

av landskapsstyrelsen. Den kommunala självstyrelsen innebär att kommunala myn

digheter icke är underställda landskapsstyrelsen ehuru landskapsstyrelsen ge

nom till exempel underställningsförfarandet i vissa fall kan utöva tillsyn 

över även det kommunala beslutsfattandet. Detta är emellertid förvaltning 

och inte förvaltningsrättslig lagskipning. Den kommunala självstyrelsen inne

bär emellertid också att en besvärsinstans icke kan pröva ändamålsenligheten 

av ett fulh1äktigebeslut. Besvär över kommunfullmäktiges beslut kan anföras 

på fyra olika grunder: 

l) beslutet kränker enskild persons rätt, 

2) beslutet har icke tillkommit i laga ordning, 

3) beslutet innebär ett överskridande av befogenheten, eller 

4) beslutet står i strid med lag eller förordning. 

Samtliga dessa besvärsgrunder har laglighetsgrund och all ändamålsenlighets

prövninr_; är således utesluten vid besvär över kommunal myndighets beslut. 

Då det dessutom kan vara juridiskt svårt att skilja mellan laglighets- och 

ändamålsenlighetsprövning anser utskottet, att dylika besvär icke bör prövas 

av ett på politiska meriter valt och av politiskt förtroende beroende organ 

utan av en förvaltningsdomstol, i detta fall för närvarande länsrätten i 

landskapet Aland. Utskottet har sålunda uteslutit den andra meningen i 

framställningens 2 § och redigerat den till Regeringen riktade skrivelsens 

ordalydelse i enlighet härmed. Det kan ytterligare påpekas att den i 2 § 

första meningen ingående formuleringen " .... enligt självstyrelselagen för 

Aland hör till självstyrelsen" visserligen innefattar även komnunallagstift

ningen men enär kommunala myndigheter icke är lägre förvaltningsmyndigheter 

i förvaltningsbesvärslagens betydelse, kommer 2 § icke enligt utskottets 

fonnulering att omfatta besvär över komrnunala myndigheters beslut. 
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Slutligen vill lagutskottet anföra, att denna inskränkning av lagens till

lämpningsområde inte medför niigon, ur praktisk synvinkel sett, betydande 

inskränkning av landskapsstyelsens tilltänkta behörighet, emedan de av läns-

rätten årligen avgjorda komn1unala besvären har varit ganska fåtaliga. 

Även i föreslagen utforrnning skulle lagen emellertid rätta till det miss

förhållandet, att besvär över förvaltningsmyndigheters beslut i ärenden som 

hör till självstyrelsen avgörs av förvaltningsmyndigheter i riket. 

Med hänvisning till det anförda får lagutskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget ville genom Regeringen 

till Riksdagen överlämna la~notionen 
sålydande: 

till Regeringen 

från Ålands landsting. 

Enligt 11 § 2 mom ...... som framställningen ..... avvikande regler. 

2 §. Paragrafen anger huvudsyftet med lagen, det vill säga att ändringssö

kande beträffande lägre förvaltningsmyndighets (uteslutn.)beslut (uteslutn.) 

skall ske hos landskapsstyelsen då fråga är om till självstyrelsen hörande 

ärende. Med lägre förvaltningsmyndigheter avses i lagnmnnet endast de myndig

heter, som avses i förvaltningsbesvärslagen. Visserligen äger landstinget 

rätt att lagstifta beträffande ordnandet av den konwunala förvaltningen, 

som således hör till självstyrelsen, men enär kommunala 1nyndigheter icke 

är sådana lägre förvaltningsmyndigheter, som förvaltningsbesvärslagen avser, 

berör lagförslaget icke besvär över kormnunala myndigheters beslut. 

Avvikande friln ..... som framställningen ..... följande lagförslag: 

L a g 

om tillän1pningen l landskapet Åland av lagen om ändringssökande l förvalt
ningsärenden. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

l §. 
(Som framställningen). 

2 §. 

Besvär över beslut av lägre förvaltningsmyndighet i landskapet Åland 

skall, då ärendet enligt självstyrelselagen för Åland (670/51) hör till 

självstyrelsen och icke angår beskattning, anföras hos landskapsstyrelsen· 
(Uteslutn.) 
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3-4 §§. 

(Som framställningen). 

(Slutstadgandet som framställningen). 

Helsingfors den 

Mariehamn den 

På landstingets vägnar: 

Folke Woivalin 

talman 

Nils Dahlman Viktor Arvidsson 

vicetalman vicetalman . 

Mariehamn den l mars 1977. 

s~otrt?~ 
an-Er~ Lind~ors 
ordförande 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Lindfors, viceordföranden Andersson, 

ledamöterna Dahlman, Elmer Jansson och Berg (delvis) Sillllt suppleanten Berg

roth (delvis). 


