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Landskapsstyrelsen föreslår vissa • ändringar i landskapslagen om försök med 

frikommuner. Ändrlngama föranleds av att författningar till vilka det hänvisas i de 
ifrågavarande lagrummen ändrats. 

Utskottets förslag 

Utskottet tillstyrker framställningen med ett ändringsförslag av lagteknisk natur. 

UTSKOTTETS SYNPUNKTER 
Försök med frikommuner har pågått i landskapet sedan hösten 1990. Avsikten med 
försöket är att effektivera den kommunala förvaltningen och öka kommunernas 
självbestämmanderätt. Försöket innebär bland annat att de kommuner och 

kommunalförbund som är frikommuner har övertagit beslutanderätten i vissa 
angelägenheter där denna enligt lagstiftningen ankommer på en landskapsmyndighet. 
Frikommuner har också rätt att i de fall lagen närmare anger avvika från vissa regler. 

En kommun eller ett kommunalförbund blir frikommun genom att fatta beslut om detta 
och meddela till landskapsstyrelsen att de deltar i försöken. För närvarande är fem 
åländska kommuner och ett kommunalförbund frikommuner. 

De föreslagna ändringarna föranleds av att de författningar, till vilka hänvisningar görs 
i 6 § 4-6 punkterna och från vars bestämmelser frikommuner får avvika, upphävts och 

ersatts med andra. Punkterna berör avgifter och ersättningar inom social- och 

hälsovårdens område, där lagstiftningen ändrats på det sätt framställningens 
motiveringar anger. Ändringsförslaget avser sålunda endast att förtydliga reglerna om 
de möjligheter till avvikelser frikommunerna har. Utskottet tillstyrker därför 
lagförslaget utan andra ändringsförslag än en komplettering av lagteknisk natur. 

ÄRENDETS BEHANDLING 
Lagtinget har den 17 november 1993 inbegärt lagutskottets yttrande över 
framställningen. 

I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Sune Eriksson, vice 
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ordföranden Sundback, ledamoten Christer Jansson och ersättaren Sjöstrand. 

UTSKOITETS FÖRSLAG 
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

att Lagtinget måtte anta det i framställningen 

ingående lagförslaget med följ and~ ändringai;: 

L ANDSKAPSLAG 
angående ändring av landskapslagen om 

' .. ' 

försök med· frikommuner 

(Ingressen lika som i framställningen) 

6§ 

'Rätt til.l avvikelse från vissa reg·z·er 
Oavsett vad därom särskilt är föreskrivet kan fullmäktige i frikommun besluta om 

en. avvikande reglering i följande avseenden: 

·· .. · (6 och 7 punkten lika som i framställningen) 
' . . . . . 
~-------------------------------------~------------------------------------------------------~---------------

(Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen) 

Mariehamn den 2 december 1993 

Ordförande Sune Eriksson 

Sekreterare Lars Ingmar Johansson 


