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LAGUTSKOTTETS betänkande Ng 10/1957 över lands 

tingsmannen Jan Erik Erikssons m.fl :s hemställnings-

motion om uppdrag åt landskapsstyrelsen att verk

ställa en ut~edning om möjligheterna och l ämpligas

te sättet för utvidgning av de kommunala förvalt- . 

ningsområdena inom l a ndskapet. (m 18/1957) • 

Förenämnda hemställningsmotion, varöver l a ndstinget inbegärt lagut

skottets utlåtande, har utskottet behandlat och får för landstinget vörd- 1· 

sammast framhålla följande: 

Till 1952 års landsting inlämnade l a ndstingsmannen Jan Erik Eriksson 

m.fl. en hemställningsmotion av samma innehå ll som nu föreliggande ini

tiativ (N~ 3/1952). I sitt betänkande över motionen ( N~ 7/1952) framhöll 

lagutskottet: 

"Motionen syftar närmast till en utredning om de fördelar, som 
kunde vinnas genom en utvidgning av de kommunala förvaltningsområ
dena. Till denna utredning hör främ s t en plan för sammanslagning av 
f örva ltningsområden respektive del~r av sådana med andra förva ltnings
områden och därnäst en approximativ uppskattning av de ekonomiska 
fördelarna respektive nackdelarna med planens genomförande. Rent teo
retiskt synes en minskning av antalet förvaltningsområden innebära en 
minskning av förvaltningskostnaderna, men huruvida minskningen i 
praktiken ka n komma att medföra verkliga fördelar ä r beroende av mån
ga samvBrkande omständigheter. Att olika synpunkter böra anläggas på 
sammanslagning av skärgårdskommuner och kommuner på fasta Åland är 
uppenbart .. " 

Den 18 mars 1952 behandlades ärendet i l andstinge t 9 som med go dkän

nande av lagut skot tets betänKande enhä lligt beslöt, att giva landskaps

styrelsen i uppdrag att dels utarbeta en plan för sammanslagning av 

kommunala förvaltningsområden, dels verkställa en approximativ beräk

ning av de ekonomiskafördela r , som planens genomförande kan t ä nkas med

föra, samt till landstinget inkomma med av utredningen betingad fram

ställning. 

Landskapsstyrelsens hemställan har visserligen icke ännu föranlett 

någon framställning från l a ndskap ss tyrelsens sida, men uppdraget står 

fortfarande kvar. I anseende härtill och då l agutskottet i sin nuvarande 

sammansättning har samma inställning till frågan som 19 52 års lagutskott , 

synes det vara opåkallat a tt ånyo hemst ä lla om samma utredning. På sådan 

grund föreslår utskottet vördsammast, 

att landstinget ville förkasta motio-

nen. 

Mariehamn den 14 mars 1957• 

På lagutskottets vägnar: 
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- ' 2J?~ J~k Eriksson 

(; ordförande .• I 

l 

c,_.. •• , -~ , ~ ~eJCl'schinO 
sekreterare. 

Närvarande i utskottet: Jan Erik Eriksson, ordförande, Nils Tiahlman; 

Aug. Johansson, Herman Mattsson och Trygve Johansson (ersättare). 


