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N9 13/1966. 

STORA UTSKOTTETS betänkande m 13/1966 med an

ledning _av landskapsstyrelsens framställning 

till Ålands landsting med förslag till landskaps

lag angående ändring av landskapslagen om kommu

nalförvaltning i Mariehamn. (ITT 19/1966). 

Landstinget, som i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande 

N~ 6/1966, har däröver inbegärt stora utskottets utlätande. 

Efter behandling av ärendet fär stora utskottet, som säsom sak

kunnig hört lagberedningssekreteraren Rolf Sundman, vördsamt an

föra följande: 

Landskapsstyrelsens framställning motiveras av den övergäng till 

fyra ärs mandattider, som förutsättes av den nya landstings- och 

kommunalvallagen. Ändringsförslaget berör uteslutande en förläng

ning av de tidsgränser som ingår i 14 § 2 mom. och 65 § 2 mom. med 

ett är, dvs. från tre till fyra år, Några andra paragrafer föreslås 

ej ändrade. 

~v orsaker som framgår av betänkandet har lagutskottet därtill 

ytterligare föreslagit ändring av 44 och 45 §§. 
Tiå emellertid mellan lagutskotte 1bs ändringsförslag och det un

der behandling varande lagförslaget svårligen kan anses föreligga 

ett erforderligt omedelbart sakligt samband, har utskottet funnit 

det motiverat att ur lagförslaget utesluta de av lagutskottet f ö

reslagna ändringarna av 44 och 45 §§. I rent sakligt hänseende där

emot förenar sig stora utskottet om de påpekanden lagutskottet 

framställt i fråga om lagens nuvarande bristfälligheter, varför 

utskottet förutsätter att landskapsstyrelsen till Landstinget in

kommer med av lagutskottets motivering dikterat lagändringsförslag. 

I fråga om stiliseringen av 65 § 2 mom. har utskottet återinfört 

landskapsstyrelsens förslag. 

Med hänvisning till det ovan anförda får stora utskottet förty 

vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga det i landskaps

styrelsens framställning ingående lagförslaget 

oförändrat • 

Mariehamn den 23 mars 1966. 
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varande i utskottet: ordföranden Albin Johansson (delvis), Vice, 

ordföranden Curt Carlsson (delvis), ledamöterna Uno För bom, Guat 

Adolf Boman, Edvin Östling, Philip Eklöw (delvis), Folke Woivalh 

(delvis), Runar Wilen, Einar Hambrudd och Lars Eriksson samt er, 
sättarna Olof Jansson, Ventsel Grönlund och Rickard Lindroth 
(alla delvis). 


