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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 54/1976-77 

med anledning av landskapsstyrelsens fram

ställning till landstinget med förslag till 

lagmotion till riksdagen med förslag till 

lag om tillämpningen i landskapet Åland av 

lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden . 

Landstinget har l ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande nr 25/1976-77. 

Stora utskottet , som hört lantrådet Alarik Häggblom och därjämte tagit del 

av förvaltningsrådet Bror Erik Sjöholms ävensom länsstyrelsens i landskapet 

Åland i ärendet avgivna utlåtanden samt kommunernas yttranden över försla

get, har omfattat vad lagutskottet i sitt betänkande framfört. såtillvida 

innebär denna lags ikraftträdande en väsentlig förbättring , att lägre land

skapsmyndighets beslut överklagas hos landskapsstyrelsen , icke hos riks

myndighet . Lagutskottets tankar på en framtida särskild åländsk förvalt

ningsdomstol är beaktansvärda och i deras förverkligande utgör föreliggan

de initiativ en viktig etapp . 

De invändningar som lagutskottet rest mot förslaget omfattas . Trots att 

landskapsstyrelsen inom området för landskapets förvaltningskompetens är 

behörig att utöva förvaltningsuppsikt över kommunerna i form av faststäl

lelse eller vägran att fastställa kommunala beslut där underställning är 

föreskriven, inbegripes däri principiellt icke någon laglighetsprövning 

utan enbart bedömning av beslutens ändrunålsenlighet . Det anses ej heller 

av stora utskottet önskvärt med hänsyn till rättssäkerheten i förvaltnings

lagskipningen att ett organ som i princip tillsätts på parlamentariska 

grunder handhar förvaltningsrättsliga lagskipningsuppgifter. Också till den

na del omfattas lagutskottets resonemang . 

Med hänvisning till det anförda får stora utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 18 april 1977 . 

att Landstinget ville genom Regeringen till 

Riksdagen överlämna lagmotionen i av lagut

skottet föreslagen lydelse. 

På stora utskottets "gnar: 

~~ia str;r2?-~~-~ 
k dftsrande/ ::;-.--.., 

Max Carlberg 
sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordföranden Hagström , ledamöterna Arvidsson, Bengtz, 
Boman, Roald Karlsson, Nylund, Sanders och Öberg samt ersättarna Olof M. 
Jansson och Bergroth. 







Din 011 sodalhjllp, frlgor administrativt fri.htttsb rövande t 

så kallade f6rval.tnin tvis~LAQ.I ej berars v denna lag. Alla dylika 

ansökningsi skall all ,. äwn f les behandlas av Unsritt • 

En aJUUUl sak tt förvaltnings cifter i riket ir anförtrodda 

rätt kall, far lands ts l tiftniDgs- och förval..w.r.··~~ 

höri t, bandhas .v sjllvstyrelee!llyndigb.etema. 

.L• Det är givet att l styre då den utövar fönmlt.nings-

rlttslig lagskipning i till li delar skall iakttag do fo r s i 

svn:~:la fall gällor i liket. Något uttl-yckli förf 

det vid bandläggnin;:. av de ifr lnmdena torde ej be öva in-

föras, r regler härför, ued RäDsyn till fördelnlDgen 1lY lagsti.ftnings-

bcbörigbeten, ges av rilcets vederbörande myndigbeter. Dä~ t bör dat 

uttryckligen s tt l tyrel och föredrag 

den s 11, då lal)(kkapsstyre fun. rar sås organ, tUl-

l kr saa i tsva fall ställes i rl et. Sllunda skulle 

i riket 11 j lsema och kra t på av ~!ande av rlnrr•n-•ti 

beträffande l kaps tyrel s och föredrag 

· r bandliggning av i lan ·rsln.g t sngivn l1renden. 

Slutstadg r giggj rts innan denna lag trätt i kr t 

bör för av anödig tidsutdrakt handläggas av de myndigheter ,s 

l i tidig gällande . utgjort besvArsmyndigheter. 

h :risning till ovan .w· rts och stöd av 15 § självstyr lse-

lag ~ r Al får Al landst fareslå, att Regering . . 

mätte förelägg Riksdag till antag lde följaDde 1· förslag: 

I enli t 

on 

---
beslut stad as: 

l i. 
Uppiift Ii san igt lagen ändrings.so~:;.arusc i fö1'Vdtdlgsärondml 

(154/50) ank r på högre förvaltning t/skall i 1 t Al 
handhas av landskapsstyrelsen s· i 'I.KO>UII ..... 

2 §. 
BesvAr över 

skall, då u 
sjilvstyrel 

lut av l :förvultn.ingsayndi~ i t Aland 
t enligt sj vstyrels för and (670/51) bar till 

och icke !år bes ttning, anföras bos · :ssty:rel 

3 §. 

• 

Då landskapsstyrelsen handligger i de 

riket för act~ fall!fJll best 

40Kl~"' <JA:x:wred till as på 

avsedda iirenden skall i 

ma rörande jlv och skyldi

ta r del i bandlä~ 

4 s. 
Angående anf'Orande av besvAr över beslut av landskapsstyrelsen stadgas 

i 40 S självstyrelselagen för Aland. 

Denna lag träder i kraft den 19 och därig upPhäves 

alla emot lag stridande stadganden. Före kraftträdandet onb.ä:lglggjorda 

besvär skall dock handläggas av de myndigheter på vilka deras ~lgg
ning ankaa enligt de nu upphävda stadgandena. 

helsingfon, den 

-------.. .. ... _. 

talman 
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