
  

PROTOKOLL 
 
Nummer Sammanträdesdatum 
11 10.2.2021 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning 
Regeringskansliet 
Enheten för rättsliga och internationella frågor, Rk1a 
 
Beslutande 
Vicelantråd 
Harry Jansson 
 
 
……………………………………………………………. 

Föredragande 
Rättssakkunnig 
Max Andersson 
 
 
…………………………………………………………. 

Justerat 
Omedelbart 

 

 

Nr 16 
Utbetalning av medel till Ålands Radio 
och TV för år 2021. 
ÅLR 2021/1228 
92 Rk1a/utdrag 

Beslut 
Landskapsregeringen beslöt att i enlighet med budgetmoment 27000 utbetala till Ålands 
Radio och TV Ab 2021 års preliminära anslag 1 800 000 euro exklusive 10 % moms. 
Utbetalningen sker i 12 rater så att det till Ålands Radio och TV Ab månatligen utbetalas 
150 000 euro. Till summan läggs det lagstadgade 10 % moms. Utbetalningen sker senast 
den femte dagen varje månad från och med mars 2021. Utbetalningen för januari och 
februari 2021 sker snarast. Anslaget avses justeras och avräknas enligt nytt beslut för att 
stämma överens med den summa som kommer Landskapsregeringen till handa från 
skattemyndighetens uppbörd av medieavgift för Ålands räkning. 
 

Nr 17 
Initiativ om överföring av Järsö/Nåtö 
jämte kringliggande områden till 
Mariehamns stad. 
ÅLR 2021/1076 
93 Rk1a 

Beslut 
Landskapsregeringen hänvisar initiativtagarna i denna fråga till Lemlands kommun. 
 
Motivering 
Landskapsregeringen mottog 5.2.2021 ett initiativ undertecknat av åtta personer boende i 
området Järsö/Nåtö tillhörande Lemlands kommun. Initiativet uppmanar 
landskapsregeringen att tillsammans med Lemlands kommun och Mariehamns stad 
påbörja processen för att överföra Järsö/Nåtö jämte kringliggande områden till 
Mariehamns stad. 
  
I enlighet med 3 kap. 11 § i Kommunstrukturlag (2019:29) för Åland kan en framställning 
om att en del av en kommun ska överföras till en annan kommun göras av fullmäktige i 
en kommun som berörs av ändringen, av kommunernas fullmäktige gemensamt, av en 



 

 

 

  
2 (2) 

kommunmedlem eller av landskapsregeringen. Kommunens eller kommunernas 
framställning ska lämnas till landskapsregeringen. Landskapsregeringen kan också inleda 
överföringen av en del av en kommun till en annan kommun genom att bestämma att en 
särskild kommunindelningsutredning som avses i 4 kap. ska genomföras. 
Kommunstrukturlagens 4 kap. 15 § stipulerar att en särskild kommunindelningsutredning 
kan genomföras   
1) på initiativ av landskapsregeringen,  
2) på framställning av en kommun eller  
3) om minst 20 procent av de röstberättigade invånarna i en kommun gör en 

framställning om detta. 
  
Eftersom detta initiativ härleds till röstberättigade invånare i en kommun, vilka till antalet 
understiger 20 % av kommunens invånare, bedömer landskapet att man inte uppfyller 
kriterierna i kommunstrukturlagens 4 kap 15 § och att initiativet därför bör ombesörjas 
enligt gällande ordning av de berörda kommunerna. 
  
Landskapsregeringen hänvisar därför initiativtagarna i denna fråga till Lemlands kommun. 
  

 


