
1988-89 Lt- Ls frarnst.nr 15/1987-88 -Stu 

STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 6/ 1988-89 med anledning av land

skapsstyrelsens framställning ti Il 

landstinget med förslag till landskaps-

1ag om ändring av kommunallagen för 

landskapet Åland. 

Stora utskottet har i ärendet mottagit lagutskottets betänkande nr l/ 1988-89. 

Utskottet har behandlat ärendet och efter omröstning (5-3) beslutat omfatta det i 

lagutskottets betänkande framställda förslaget. Minoriteten (ledamöterna Holmq

vist och \Vilhelms samt ersättaren Öberg) ansåg att det inte var motiverat att 

upphäva valbarhetsbegränsningarna för ledamot av 1andskapsstyre1sen och avdel

ningschef vid landskapsstyrelsens centrala ämbetsverk till uppdrag som medlem i 

kommuns fuHrnäktlge. 

Utskottet anser enhäUlgt att det inte föreligger skäl att begränsa avdelningschefs 

vid landskapers centrala ämbetsverk eller ersättares i landskapsstyrelsen rätt att 

inneha förtroendeuppdrag i nämnd eller annat förvaltningsorgan. 

Med hänvisning tiU det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte anta det i fram

ställningen ingående lagförslaget i föl

jande lydelse: 

Landskapslag 

orn ::indring av kommunallagen för landskapet Åland 

(Ingressen lika som i framställningen). 

15 § 

(Lika som i framstäHnlngen). 

16 § 

(Uka som i lagutskottets betänkande). 

39 § 

(Lika som i framställningen). 
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48 § 

V a 1 b a r h e t rn. m. 

Beträffande valbarhet till ledamot eller ersättare i nämnd eller annat förvalt

ningsorgan, verkan av att valbarhet upphör, rätt tiJJ avsägelse och skiljande frän 

uppdrag i anledning av fängelsestraff ti11ämpas bestämmelserna i 15-17 §§ om 

ledamot och ersättare i fullmäktige på motsvarande sätt. Beslut i angelägenheter 

som här avses fattas av fuJJmäktige, om inte annat följer av instruktion eller andra 

särskilda bestämmelser. Utöver de personer som avses i 15 § 2 mom. är inte heller 

(uteslutn.) den ledande tjänstemannen inom nämnds eller annat förvaltningsorgans 

förvaltningsområ.de valbar tiJJ ledamot eller ersättare i den nämnden respektive det 

förvaltningsorganet. I fråga om rätt för medlem (uteslutn.) i landskapsstyrelsen att 

vara ledamot eller ersättare i nämnd eller annat förvaltningsorgan tillämpas 

bestämmelserna i 39 § om ledamot och ersättare i styrelsen på motsvarande sätt. 

86 § 

(Lika som i lagutskottets betänkande). 

(Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i lagutskottets betänkande). 

Mariehamn den 8 december 1988. 

På stora utskottets vägnar: 

Pekka Tuominen 

ordförande 

Pehr Kar lström 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Tuominen, viceordfö

randen Roger Jansson, ledamöterna Björling, Holmqvist, Olofsson, Sundberg och 

Wilhelms samt ersättaren Öberg. 


