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I enlighet med lagtingets beslut1
upphävs 54 § 2 mom. 5 punkten kommunallagen den 25 september 1997 för landskapet
Åland (73/1997) samt
ändras lagens 67 §, 91 § 2 och 3 mom. och 93 §
som följer:
67 §
Bokföring
Om kommunens bokföringsskyldighet, bokföring och bokslut gäller, utöver vad som bestäms
i denna lag, i tillämpliga delar vad som stadgas
i bokföringslagen (FFS 1336/1997).
91 §
Protokoll
-------------------------------------Protokollet från kommunalförbundets högsta beslutande organ skall efter justeringen
tillsammans med en besvärsanvisning anslås
på kommunalförbundets anslagstavla. I omedelbar anslutning till att protokollet anslås på
kommunalförbundets anslagstavla skall en
kopia av det sändas till medlemskommunernas

styrelser. När en medlemskommuns styrelse
erhållit kopian av protokollet skall den på kommunens anslagstavla anbringa ett meddelande
om att protokollet finns anslaget på kommunalförbundets anslagstavla och hålls till påseende på kommunkansliet. Medlemskommunerna
och dess medlemmar anses ha fått del av besluten i protokollet den dag då protokollet anslagits på kommunalförbundets anslagstavla.
För protokoll från andra av kommunalförbundets organ gäller vad som stadgas i 1 mom. om
kommunalförbundets högsta beslutande organ
så beslutar eller organet anser att det behövs.
93 §
Tillämpligheten av bestämmelser rörande
kommuner
Om kommunalförbund gäller i tillämpliga
delar vad som bestäms om kommuner i 3-10 §§,
12-14 §§, 3 och 4 kap., 31-33 §§, 40 och 41 §§,
48-50 §§, 52-55 §§, 9-11 kap. samt 15 kap.
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