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LAGUTSKOTTETS betänkande m 8/l95l med anled-

ning av land0tingsmannen Herman Mattssons petiti-

on m l9/1951 med förslag, att landstinget ville 

uppdraga åt landskapsnämnden att inkomma med för-
1 

slag till sådan ändring av landskapslagen om 

kommunala val, att samtycke av kandidat att åtaga 

sig fullmäktig-uppdrag blir erforderligt. 

Förenämnda petition, varöver landstinget inbegärt lagutskottets 

utlåtande, har utskottet behandlat och får för landstinget vörd

sammast framhålla följande: 

Ända sedan den kommunala självstyrelsen infördes har den prin-

~ ipen varit gällande, att det är en allmän medborgerlig plikt att 

åtaga sig medlemsskap i fullmäktige och andra kommunala förtroend~ 

uppdrag. Denna princip har tagit sig uttryck i lagstiftningen, i 

det att gällande landskapslagar om kommunalförvaltning på landet 

i landskapet Åland och om kommunalförvaltning i Mariehamn i § l I ) 

stadga, att det åligger medlemmarna i en kommun att "vårda sina 

gemensamma ordnings- och hushållsangelägenheter." Samma stadgande 

ingick redan i förordningen den 15 juni 1898 angående kommunal

förvaltning på landat och förordningen angående korrununalförvalt

ning i stad den 8 december 1873. Principen har sålunda djupa röt-

ter i den kommunala förvaltningen, och man frågar sig huru den 

kommunala självstyrelsen överhuvudtaget skulle kunnat funktionera 

och utveckla sig, ifall medlemmarna i kommunen icke utan eget sam-

tycke skulle kunnat anlitas för de kommunala värven. Rätt att av-

säga sig kommunala förtroende uppdrag har medgivits endast i vissa 

fall och under vissa förutsättningar. 

Ehuru man måste medgiva, att den nuvarande valmetoden kan leda 

till sådana missbruk, som petitionären framhåller, är det enligt 

majoritetens i utskottet uppfattning likväl icke skäl att förden-



skull avvika från den hävdvunna principen. Ifall vederbörandes 

samtycke erfordrades, kommer helt säkert mången arbetsdryg e'lle 

mindre behaglig syssla inom det kommunala förfaltnin.;smaskineriet 

icke att kunna besättas med du~l·g person. Särskilt svårt bleve 

det för mindre kommuner att fullgöra sin lagliga skyldighet att 

"vårda sina ordnings- och hushållsangelägenheter." 

Med hänsyn till detta får utskottet för landstinget vördsammast 

föreslå 

att landstinget ville avböja petitionen. 

Mariehamn den 28 februari 1951. 
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Närvarande i utskottet: Tor Brenning, ordförande, Herman Matts-

son, J.A. Sjöblom, Jan Erik Eriksson och Paul Påvals . 


