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Hänvisning Ålands lagtings skrivelser
               19.9.2007, nris 341-349/2007.

Till Justitieministeriet

Ärende Utlåtande över följande av lagtinget 19.9.2007 antagna land-
skapslagar:

1. Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning
i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård,

2. Landskapslag om ändring av 16 § barnomsorgslagen för land-
skapet Åland,

3. Landskapslag om ändring av 8 § landskapslagen om tillämpning
av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda,

4. Landskapslag om ändring av landskapslagen angående tilläm-
ning av vissa författningar rörande barnskydd i landskapet
Åland,

5. Landskapslag om ändring av 7 § grundskolelagen för landska-
pet Åland,

6. Landskapslag om ändring av 5 § landskapslagen om allmänna
bibliotek,

7. Landskapslag om ändring av landskapslagen om kulturell verk-
samhet,

8. Landskapslag om ändring av landskapslagen om ungdomsarbe-
te,

9. Landskapslag om ändring av idrottslagen för landskapet Åland.

Ålandsdelegationen avger i det följande ett gemensamt utlåtande
över ovan nämnda landskapslagar.

Landskapslagarnas huvudsakliga innehåll

Bestämmelserna om kommunala organ i ovan nämnda land-
skapslagar ändras så att kommunfullmäktige berättigas besluta om



2

vilken nämnd som skall handha de uppgifter som ankommer på
kommunen enligt lagstiftningen eller om kommunstyrelsen skall an-
svara för skötseln av uppgifterna.

Lagstiftningsbehörigheten

Lagstiftningsbehörigheten gällande kommunindelning, kommunala
val, kommunernas förvaltning, kommunernas tjänsteinnehavare,
tjänstekollektivavtal för kommunernas anställda och disciplinär be-
straffning av kommunernas tjänsteinnehavare tillkommer landska-
pet enligt 18 § 4 punkten i självstyrelselagen. Till landskapets be-
hörighet har sålunda hänförts hela kommunallagstiftningen med
undantag endast för de inskränkningar som följer av grundlag.

Enligt grundlagens 121 § skall landet vara indelat i kommuner, vil-
kas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens in-
vånare. Bestämmelser om de allmänna grunderna för kommuner-
nas förvaltning och om uppgifter som åläggs kommunerna skall ut-
färdas genom lag. Även inom kommunalförvaltningen skall de all-
männa rättsprinciperna som anges i grundlagens 21 § följas.

De antagna bestämmelserna som berättigar kommunfullmäktige att
bestämma om det kommunala organ som skall handlägga i lagstift-
ningen angivna ärenden är förenliga med grundlagen.

Ålandsdelegationens utlåtande

Ålandsdelegationen finner att landskapslagarna faller inom land-
skapets lagstiftningsbehörighet.

Närvarande  Ordföranden Lindbäck, ledamöterna Erlandsson, Mäenpää och
Olsson jämte suppleanten Lindholm.

På Ålandsdelegationens vägnar:

Peter Lindbäck
ordförande
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Rainer Åkerblom
sekreterare


