
N27/1966. -
LAGUTSKOTTETS betänkande m 7/ 1966 över l and·

skapsstyrelsens framställning till Ålands lands

ting med förslag till landskapslag angående änd

ring av landskapslagen om kommunalförvaltning i 

landskommunerna i landskapet Åland (m 20/1966). 

Förenämnda framställning , varöver landstinget inbegärt lagutskottets 

utlåt ande, har utskottet behandlat och får för landstinget vördsammast 

fr~mhålla följande ~ 

Framställ:riinge·n bygg~r· , fot-utom ':På dart nya . lc;indsk~pslagen .om lands

tingsval och kommunalval; även på hem st l:li1n:liJ.g tirti.ot i 1;hien -~ru 8/196 $ 7 soin iri~ 
lämnade .s till landstinget vid viriterse ssi.ö.nen l.965 och s am av landstinget 

överlämnades till land skap s EJ t;y':t"e l s e:n för ätggrd .· 

Ifråga om de föreslagn~ kndrin~ärha i 16 t 11~ 396 64 bch 81 §§ finnes 

från utskottets sida intet att anmärka i saki inen orde t i1samtidigt 11 på 

sista raden i 81 § mom . 2 har redaktione 11 t ändrats till "samma å r il' v ii-· 

ket uttryck bättre motsvarar det verkliga förhållandet i 

I hemställningsmotionen föreslås, att stadgandena i 48 bch 49 §§ bor 

de f örtydligas i enlighet med mot svarande stadganden i kommunalförvalt-· 

ning s lagen för Mariehamn. Landskapsstyrelsen har likväl ansett att dessa 

stadganden i sin nuvarande lydelse äro ändamålsenliga, i synnerhe t med 

beaktande av ändringen i 64 §. Utskottet har likväl omfattat motionärer

nas synpunkter beträffande 49 §, medan frågan om ändring av § 48, s om 

ännu icke förefaller att vara tillräckligt beredd , lämnat s därhän. 

Ifråga om 49 §, sådant lagrummet lyder i lagen den 4 juli 1963, s tad

gas visserligen , att förtroendemän i st ället för dem , vilkas mandattid 

utl öpt vid utgången av föregående år, skola utses i janu ar i1 såfr amt ej 

annorlunda är stadgat om valet, men av någon anledning , som utskottet 

tillsvidare ej kunnat utröna, har stadgandet om val av årsrevisorer och 

ersättare för dem bortfall i t från 1963 års lag ( 32/65) , ehuru stadgande 

därom ingår i motsva rande punkt i lagen av år 19 56 (m 16/56) . Utskottet 

måste till sin överraskning kon s tatera, att lagen om k ommunalförvaltnj .. ng 

i landskommunerna helt och hållet saknar be stämmelse om tiden~ då revi

sorerna skola väljas , Även av den anle dningen må ste 49 § kompletteras. 

Den av utskottet i s i tt betänkande Ng 6/1966 föres l agna ändringen av 

44 och 45 §§ i stadens k qmmunallag synes väl kunna l ämpa sig även för 

landskommunerna, med beaktan de likväl , a tt ordförande och viceordförande 

i f ullmäkt i ge skola väljas årligen och kommunalstyr else och kommunala 

n ~:rnnd·er e ft er nyval, såframt därom icke är särskilt stadgat" Motivet för 
-

· att k ommunalstyrelse skall v ä ljas vid det f ör s ta sammantr ädet eft or nyval 

är , att denna enligt § 43 mom , · 2 skall bereda alla ärenden , s o1förelägge s 
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fullmäktige, sålunda också framlägga förslag om val av förtroendemän . 

utskottet har därför framställt förslag till ändring och komplette 

ring även av 49 §. Ändringsförslaget betingar samtidigt en ändring av 

ingressen. 
För landstinget föreslår utskottet därför vördsammast, 

att landstinget ville antaga nedanstående för

slag till 

L a n d s k a p s i a g 
angående ändring av landskapslagen om komtnunalförvaltning i landskommu~ 

nerna i landskapet Åland. 
....:,. ...... _ .......... ~-----

I enlighet med Åland s 1andstings beslut ändras 16j 17, 39r 49 1 64 och 
. '! ' ' , . . 

81 §§ i landskapslag~ h den 18 april 1956 om kommunalförvaltning i lands-

kommunerna i landskapet Åland (16/56), 17 § ~ådan den lyder i landskaps

lagen den 28 mars 1961 (12/61) samt 49 och 81 §§ sådana de lyda i land

skapslagen den 4 juli 1963 (32/63), såsom följer: 

16 §. 
Enligt landskapsstyrelsens förslag . 

17 §. 
Enligt landskaps styre 1 sen s förslag. 

39 §. 
Enligt land skapsstyre lsens förslag. 

49 § 

Kommunalfullmäktige sammanträda dessutom åtminstone 

1) årligen första helgfria dag i januari för val av ordförande och 

viceordförande samt för bestämmande av sättet för delgivande av kallelse 

till sammanträde, för val av i 113 § avsedda årsrevisorer och ersättare 

för dem ävensom, efter nyval för val av medlemmar i kommunalstyrelsen, 

2) senare i januari, efter nyval, för val av personer till de kommu-

nala förtroendeuppdrag, som blivit lediga; 

3) senast i ------ (punkt 2) ------ av ansvarsfrihet; 

4) i september ------ (punkt 3) ------ förrättas; samt 

5) i december ------ (punkt 4) ------ bör godkännas. 

64 §. 
Enligt landskapsstyrelsens förslag. 

81 §. 
Kommunalstyrelsen till------ (1 mom.) ------ stående nämnder. 

Nämndernas medlemmar utses på fyra år av fullmäktige,där icke annor

lunda är stadgat. Är mandattiden för i lag påbjuden eller annan nämnd 

I fyra år, begynner den samma år som fullmäktiges mandattid. 
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För varje-----~ ( 3 mom . ) ---~--nämndens beslut . '. _________ _,.,_ 

'J2 -'."l 
tJ 0 

Slut stadgande t som i landskapsstyre.lsens förslag. -
_________ ...:,_,i... 

Mariehamn den 18 mars 1966. 

På lagutskottets vägnar: 

ordförande. 

rf-. 

' 

... 

~~-~ =/2 
Axel Ku) f schinoff 

sekrete rare . 

Närvarande i utsköttet ! Jah Erik Eriksson , ordförande, Eliel Persson, 

Gustaf Jansson, Fridolf Karlsson och Nils Dahlman. 


