Ålands Landskapsregering
PB 1060
22 111 MARIEHAMN
Hänvisning: ÅLR2018/1436
Ärende:

Yttrande med anledning av betänkande om landskapets
Offentlighetslagstiftning

Förbundsstyrelsen för Ålands kommunförbund behandlade
betänkandet § 13/26.3.2019
Förbundsstyrelsen konstaterar att följande huvudfrågeställningar bör
utredas vidare
•

Offentligheten i anslutning till åtgärder som kommunen vidtar i
egenskap av arbetsgivare i förhållande till personal i
arbetsavtalsförhållande i funktioner som inte omfattar utövande
av offentlig makt såsom varningar, disciplinära åtgärder m.m.

•

Offentligheten i anslutning till åtgärder som kommunen vidtar i
egenskap av arbetsgivare i förhållande till personal i
tjänsteförhållande

•

Behov av vidare resonemang kring definitionen av när en handling
blir offentlig, utgående ifrån erfarenheter från kommunerna i
anslutning till ärenden som ur kommunens perspektiv är
slutbehandlade men där enskild part inte finner sig i det fattade
beslutet m.fl. oklara scenarier i avseende på kopplingen till ett
ärende.

•

Offentligheten i ärenden i förhållande till de krav som arkivlagen
för landskapet Åland ställer och i förhållande till de uttolkningar av
kommunens arkiveringsskyldighet som gjorts, t.ex. i avseende på
skyldigheten att arkivera diverse inkomna ärenden som i sig inte
anknyter till något specifikt ärende.
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•

Offentligheten i kommunala bolag och utredning av
avgränsningen av vad som innefattas i kommunens myndighetsroll
specifikt i avseende på kommunala bolag. Ålands kommunallags
definition av vad som avses med en kommun har inte reviderats
på samma sätt som rikets kommunallag, och
gränsdragningsproblem uppstår i avseende på vilken skyldighet
kommunen har att ge ut information om verksamhet som bedrivs
i bolagsform osv. Se t.ex. HFD (2018:164) för vidare resonemang.

Slutligen konstateras att betänkandet beretts inom
landskapsförvaltningen utan kommunal medverkan.
Ålands kommunförbund förutsätter att de specifikt kommunala
aspekter som framförts skall tas i beaktande och att betänkandet skall
revideras innan underlaget ges såsom LagPM eller motsvarande till
lagberedningen.
Ålands kommunförbund står till förfogande för vidare utredningar och
preciseringar av betänkandet.

Jomala 27.03.2019

På Ålands kommunförbunds vägnar,

Magnus Sandberg
Förbundsdirektör

