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STORA U.TSKOTTETS betänkande m 13/1963 
.. 

med anledning av l~päskapsstyrelsens fram-
1 • . 

fitällnihg till Å:LartP.s landsting med förslag 

till lruidskå:Jti slag 1;1.tigående ändring: av land

skapslagen öm komn'tµnalförvaltning i l8Ilds4 

kommuherna l. land~kapet Åland (m 14/1963). 

LariföHing~t, som :t ärendet f~ttJ . mottaga ikgutskottets betänkande 

m 7/1963, har' dtt:t'över inbegärt . stora utsko .. ttets utl.åtande. 

Stora utskottet har behandlat ärendet ocl1 därvid beslutat omfatta 
I . ' . 

det i lagutskottets ovannämnda betänkände framställda förslaget med 

följande ändringar : 

81 § 3 mom. Stora utskottet, som omfattar lagutskottets förslag otrl 

att stadgan.det icke bör göras absolut förpliktande, har funnit det på

kallat att ersätta ordet "kan" med "må". 

94 § 2 mom. Momentet har omstiliserats på grund av att detsamma av 
förbiseende givits ett missvisande innehåll. 

118 § 3 mom. Hänvisningen till 72 § bör rätteligen vara till 88 §, var

för nödig rättelse införts i lagförslaget. 

Med hänvisning till det ovan sagda får stora utskbttet förty vörd

samt föreslå 

att Landstinget måtte antaga d..et i länd-
- . ' - . - : . . ~ 

skapsstyr els ens framställning ingäe·rtde lag-

förslaget sålydande: 

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

angående ändring av landskapslagen om kommunalförvaltning i landskommu

nerna i landskapet Åland. 

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 10, 24, 28, 29, 30 ;-. 

49, 81, 82, 90, 91, 94, 113, 117 , 118, 125, 126, 127 och 131 §§land

skapslagen den 18 april 1956 om kommunalförvaltning i landskommunerna 

i landskapet Åland . (16/56), 30 och 49 §§sådana de lyda i landskapsla

gen den 28 mars 1961 (12/61) såsom följer : 

10 §. 
(1 mom. likasom i lagutskottets betänkande). 
(2 

(3 

mom. likasom i 

mom. likasom i 
landskaps styr els ens framställning) . 

lagutskottets betänkande). 

24 §. 
(Likasom i landskapsstyrelsens framställning). 

28-30 §§. 
(Likasom i landskapsstyrelsens framställning) . 



-2-

49 § . 
(Likasom i landskaps styr els ens framställning). 

81 §. 
(1-2 mom. likasom i landskapsstyr els ens framställning) . 
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För varje nämnd må kommunalstyrels en för ett år i sänder uts e någon 

av sina medlemmar att för e träda densamma i nämnd en, dock utan rätt att 

d~itaga i ; härririd ehs beslut. 

82 §. 
(Likasbm i tandskapsstyrelsens frams~d11ning) . 

90-91 §§ . , 

(Likasom i J..andskapssty:te1s ens framstkllning). 

94 §. 
(1 mom . likasom i landskapsstyrelsens framställning) . 

Vad i 1 mom . är stadgat gäller icke iån , som beviljas kommun av 

statens aller landskapets medel. 

113 §. 

(Likasom i landskapsstyrelsens framställning). 

117 §. 
(Likäsom i landska ps styr els ens framställning). 

118 §. 
(1-2 mom. likasom i landskapsstyre lsens framställning). 

Skall icke till följd av anmärknin g mot räkenskap erna och förvalt

ningen åtal med stöd av 88 § mot redovisare väckas inför domstol eller 

beslutes icke annars om väckande av åt al, skall på anmärkningen grundat 

ersättningsyrkande framställas hos länsstyrelsen inom två år från det 

den berättelse, där anmärkningen framställts, föredragits för fullmäk

tige. Har kommunen genom felaktigt förfarande tillskyndats skada och 

är skadan vållad av redovisare, må länsstyrelsen förplikta honom att 

ersätta skadan. Har ersättningsyrkand e icke hos länsstyrelsen anförts 

inom den ovannämnda tiden, går kommunen förlustig sin rätt att erhålla 

ersättning av redovisaren, såvida i c ke ersättningsskyldigheten grundar 

sig på brott, s om ej är ringa . Yrkand e bör i så fall framställas vid 

domstol. 

125-127 §§ . 
(Likasom i landskapsstyrelsens framställnin g ). 

131 §. 
(Likasom i landskaps sty r els en s framställning) . 

Tillämpningsstadgandet . 

(Likasom i landskapsstyr el s ens ·framställning). 

. Ma-
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riehamn den 19 mars 1963. 

På stora utskottets vägnar: 

.bl-.. ~ ./. Erik REtsk · 

,ekreterare. 
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Närvarande i utskottet~ ordföranden Albin Johanss?n , vic eordföran den 

Gideon Mattsson, ledamöterna Edvin Östling, Erik Sundberg, Uno Förbom, 

Gustav Adolf Boman, Karl Sund blom, Uno Kalman och .August Öström samt 

ersättaren Rickard Lindroth. 


