
Nr 12/1972. 

Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y -

r e 1 s e s framställning till Ålands 

landsting med förslag till landskapslagar 

angående ändring av landskapslagen om kommu

nalförvaltning i Mariehamns stad och av 

landskapslagen om kommunalförvaltning i 

landskommunerna i landskapet Åland. 

Stadsfullmäktige i Mariehamn har i skrivelse den 1 mars 1972 
hos landskapsstyrelsen hemställt om nödiga lagstiftningsåtgärder för 

en sådan ändring av 38 § i landskapslagen den 28 mars 1961 om kommu

nalförvaltning i Mariehamns stad (4/61) att stadsfullmäktige årligen . 

förutom ordförande och en viceordförande även kunde utse en andra 

viceordförande. Som motivering för en sådan ändring har staden anfört 

utom annat att kommunallagstiftningen i riket tillåter städerna att 

tillsätta två viceordförande och att denna möjlighet även utnyttjats 

av de flesta städer. För närvarande torde endast ett fåtal städer i 

landet icke ha två viceordförande och detta gäller till invånarantalet 

mindre städer än Mariehamn. För en andra viceordförande talar även 

den särskilt sommartid alltmer ökade representationsskyldigheten för 

stadsfullmäktiges presidium. 

Landskapsstyrelsen har med hänsyn till det anförda även ansett 

det föreligga ett konkret behov av två viceordförande för stadsfull

mäktige. För den skull föreslår landskapsstyrelsen en s å dan ä ndrad 

lydelse av 38 § att stadsfullmäktige skulle ges rätt att utse en 

första och en an.dra viceordförande. Kommunallagen för landskommu

nerna skulle däremot icke ändras i detta avseende 9 då det icke torde 

finnas behov av två viceordförande för landskommuns fullmäktige. 

Enligt 113 § landskapslagen om kommunalförvaltning i landskommu

nerna skall kommunens fullmäktige för granskning av kommunalförvalt

ningen och kommunens räkenskaper för det löpande året utse minst tre 

årsrevisorer ·samt lika antal ersättare för dem. Enligt 113 § 2 mom. 

kan uppdraget att verkstä lla den foI·tlöpande revisionen ges å t en 

av fullmäktige tillsatt och dem omedelbar t underordnad ständig revi

sor. Handlingar som tillkommit vid av sådan revisor verkställd revision 

skall tillhandahå llas årsrevisorerna. 

I stöd av sistsagda stadgande har komm~nerna anlitat en av Fin

lands svenska kommunförbund anställd revisor. Även Mariehamns stad 

har som yrkesrevisor för eådana uppgifter anlitat en av stadsförbundet 

särskilt anställd tj änsteman. 

Enligt 127 § 2 mom. rikets kommunallag äger fullmaktige rätt att 

överlämna tillsät tandet av en å rsrevisor och en å rsrevisorssuppleant 
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tjll någon av ministeriet för inrikesärendena i s å dant syfte godkä nd 

kommunal centralorganisation. Detta innebär 9 att fullmäktige vid val 

av å rsrevisor icke behöver utnämna s ä rskilt nämnd per·son 9 utan endast 

besluta om att ifrågavarande kommunala centralorganisation utser en 

årsrevisor och en å rsrevisorssuppleant. För att de åländska kommu~er

na skall kunna ordna sin årsrevision på motsvarande sätt, föreslår 

landskapsstyrelsen att till 113 § 1 mom. landskapslagen om kommunal

förvaltning i landskommunerna i landskapet Åland och till 90 § 

1 mom. landskapslagen om kommunalförvaltning i Mariehamns stad skulle 

fogas ett stadgande 9 enligt vilket en årsrevisor och dennes ersätta

re skulle kunna tillsättas på samma sätt. 

Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vörd

samt förelä gga landstinget till antagande 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av landskapslagen om kommunalförvaltning i 

Mariehamns stad. 

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 38 § 1 mom. och 

90 § 1 mom. landskapslagen den 28 mars 1961 om kommunalförvaltning:: i 

Mariehsmns stad (4/61) 9 90 § 1 mom. sådant lagrummet lyder i land

skapslagen den 4 juli 1963 (31/63), såsom följer: 

38 §. 
Stadsfullmä ktige v ä lja årligen inom sig ordför ande och en eller 

två viceordförande. Finnas wå viceordförande 9 skall den ena väljas 

till första och den andra till andra viceordförande. Om valet bör 

fullmäktige skriftligen underrätta l ä nsstyrelsen och landskapsstyrel

sen. Utses fullmäktiges ordförande eller viceordförande till medlem 

i stadsstyrelsen 9 bör han avgå som ordförande eller viceordförande. 

90 §. 
För granskningen av förvaltningen och stadens r ä kenskaper för det 

löpande åre t utses 9 enligt stadsfullmäktiges beslut 9 minst tre å rs

revisorer samt lika antal ersättare för dem. Till årsrevisor kan ut~ 

ses ä ven utom staden bosatt person 9 s å framt han därtill samtycker. 

Stadsfullmäktige kunna överlämna tillsä ttandet av en _årsrevisor 

och en å rsrev isorssuppleant till n å gon av ministeriet för inrikesären

dena i s å dant syfte godkänd kommunal centralorganisation. 
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L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av l andskapslagen om kommunalförvaltning i 

landskommunerna i landskapet Åland. 

2f 6 

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 113 § 1 mom. land

skapslagen den 18 april 19 56 om kommunalförvaltning i landskommuner

na i landskapet Åland (16/56), sådant lagrummet lyder i landskapsla 

gen den 4 juli 1963 (32/63) 9 s å som följer : 

113 §. 
För granskningen av kommunalförvaltningen och kommunens räkenska

per fö r det löpande året utses, enlig t kommunalfullmäktiges beslut, 

minst tre årsrevisorer samt lika antal ersättare för dem. Till å rs- / 

revisor kan utses även i annan kommun bosatt person, såframt han I 

därtill samtycker. Kommunalfullmäktige kunna överlämna tillsä ttan-

det av en årsrevisor och en årsrevisorssuppleant till någon av minis

teriet fö r inrikesärendena i sådant syfte godkänd kommunal centra l 

organisation. 

Mariehamn, den 10 mars 1972. 

På landskapsstyrels 

1 /i ,/' 

Lagberedningssekret eI'ar~~~:::~n . 


