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STORA UTSKOTTETS betänkande N2 17/1960 med an 

I 

I 

1 

N2 17/1960. 
ledning av landskapsstyrelsens framställning till , 

Ålands landsting med förslag till landskapslag om :
1 

kommunalförvaltning i Marie hamn • (N~ 12/1960). I 

Landstinget, som i ärendet emottagit lagutskottets betänkande 

m 8/1960 har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande. 

Stora utskottet har över lagförslaget hört land~kapssekreteraren 

och i anledning av påpekande om att femton fullmäktige för nästa fyr a l 

årsperiod komma att utses vid fullmäktigevalen 1960, ehuru lagför

slaget med beaktande av den förestående inkorporeringen , skulle för

ut sätta att tjugoen fullmäktige troligen hade kunnat utses, har lag

utskottets utlåtande inhämtats. Lagutskottet har avstyrkt en undan

tagslagstiftning syftande till utökande av antalet f:ullmäktigeledamö

ter, men istället föreslagit att det nya stadsfullmäktige, som repre

senterar även de inkorporerade områdena, skulle ombetros utseendet 

av kommunala förtroendemän för 1961. Skriftväxlingen mellan utskotten 

bifogas. 

I övrigt har stora utskottet omfattat de av lagutskottet föreslag-

na ändringarna med följande undantag. I 

63 §. Då kommunalstyrelserna i landskommunerna enligt lag är skyl

diga att avgiva verksamhetsberättelse har stora utskottet ansett att 

motsvarande stadgande bör ingå jämväl i stadens kommunallag. 

65 §. Stora utskottet har omfattat lagutskottets förslag dock så, 

att sista meningen, vars innehåll å terges i 24 § 2 mom. har strukits. 

108 §. På lagutskottets rekommendation har ett nytt 3 mom . in

förts, vilket medför, att till de vid å rsskiftet 1960-61 ledigblivna 

förtroendeuppdragen, kan utses person, som genom inkorporeringen 
( 

blivit medlem i Mariehamns stad, vilket icke annars vore möjligt. 

Hänvisande till ovanstående f å r stora utskottet vördsamt föreslå , 

att landstinget måtte antaga lagförslaget en

ligt följande 

1-10 §§ 
Enligt landskapsstyrelsens förslag. 

11 § 

Enligt lagutskottets förslag. 

12, 13 §§ 

Enligt landskapsstyrelsens förslag. 

14 § 

Enligt lagutskottets förslag. 
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15-17 §§ 

Enligt landskapsstyrelsens f örslag . 

1 8 § 

Enligt l agutskottets förslag . 

19- 34 §§ 
Enligt landskapsstyrelsens förslag. 

35 § 
Enligt lagutskottets f örslag . 

36-44 §§ 
Enligt landskapsstyrelsens förslag. 

45 § 
Enligt lagutskottets förslag. 

46- 56 §§ 

Enligt landskapsstyrelsens förslag . 

57 § 
Enligt lagutskottets f örslag . 

58-64 §§ 
Enligt landskapsstyrelsens förslag . 

65 §. 
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Stadsstyrelsen till biträde kunna fullmäktige tillsätta under 

styrelsens inseende stående nämnder . 

Nämndernas medlemmar utses av fullmäktige, där icke annorlunda är 

stadgat. För varje nämnd skall stadsstyrelsen för ett år i sänder ut

se sin ordförande eller någon av sina ledamöter att företräda den

samma i nämnden. 

66-86 §§ 

Enligt landskapsstyrelsens förslag. 

87 § 

Enligt lagutskottets förslag . 

88-107 §§ 

Enligt landskapsstyrelsens förslag. 

108 §. 
Denna lag t r äde r omedelbart i kraft. Genom densamma upphäves land

skapslagen den 1 4 juli 1948 om kommunalförvaltning i Mariehamn (22/48), 

till de delar den ännu är i kraft, samt de landskapslagar genom vilka 

den blivit ändrad. 

Beträffande de fall, i vilka genom denna lag upphävda stadganden 

angående debitering och uppbörd av kommunalskatt böra tillämpas efter 

det denna lag trätt i kraft , är särskilt stadgat. Ifråga om beviljande 
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-3-
av uppskov me d betaln ing en av så dan kommunalskat t , v ars uppbör d e f

ter det denna lag trätt i kraf t åvila r st a den, tillämpas v a d dä rom 

i 88 § härförinnan stadgas. 

Med avvikelse frå n vad i 45 § i denna lag st a dgas, skola personer 

till de kommunala f örtroendeuppdrag, som vid slutet a v å r 1960 bliva 

ledig a , utses av stadsfullmäktige inom januari må nad 1961 . 

Mariehamn den 24 mars 1960. 

På stdra utskottets v ägnar : 

Närvarande i utskottet: Martin Isaksson, ordf., Gideon Mattsson , 

viceordf ., ledamöterna Gustaf Ek, Uno Förbom, Gustaf Jansson, Georg 

Leandersson, Ragna Sanders, Bertel Söderlund , Edv in Östling samt 

delvis Ruben Björke och ersättarna Philip Eklöw och Johan Lönroth. 
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Till Alands landstings lagutskott 

från stora utskottet. 

Vid behandlingen av framställningen om landskapslag om kommunal 

förvaltningen i Mariehamn har stora utskottet hört landskapssekre

teraren, som redogjort för det nya läge beträffande fullmäktiges 

omfång, som borde beaktas i anledning av statsrådets beslut om 

inkorporeringen. För att från 1.1.1961 erhålla en representation, 

som motsvarar den föreliggande framställningen, borde antingen f~l-

~14 nadsval hållas efter årsskiftet, eller ett tilläggsstadgande fogas 

till f öreliggande -1agförslag. Ett sådant tillägg skulle utgå från 

att c entralnämnden 1960 fastställer att 15 fullmäktige väljas, men 

att centralnämnden efter årsskiftet skulle sammanträda och f öTklara 

så många i tur av de övriga kandidaterna valda, som folkmängden ' 

föruts ätter. 

stora utskottet ha~ funnit sakenligt inhämta lagutskottets å sikt 

om en dylik komplettering , - innan stora utskottet skrider till att 

taga slutlig ställning till lagförslaget. 

Mariehan n den 22 mars 1960. 

På storautskottets vägnar: 

Till Ålands landstings stora utskott. 

från lagutskottet. 

Såsom svar på ovanstående fån lagustkottet framhålla, att infö-



I 

rande av berörda stadgande i kommunallagen enligt utskottets up p .. 
f a ttning innebär överskridande av landstingets lagstiftningsbe_ 

hörighet. Enligt ll § punkt 18) i självstyrelselagen ankommer 

lagstiftningen om ändring i den kommunala indelningen på rikets 

organ, och rikets lag av den 19 ~;~~ 1925 (N:o 180/1925) 

angående/ändring i 1kommunal indelning gällWdärför i landska_pet, 
I enlignet härmed ( § 17 ) skall val av fullmäktige, som fär sig_ 

går året innan ändringen träder i kraft, förrättas enligt den nye 
indelningen. Respektive delar av Jomala kommun komm~r därför att 

deltaga i . höstens kommunala val i Mariehamn och vid valen göra 

sig gällande i proportion till det antal fullmäktige - ,för närva

rande 15 - som skola väljas. Enligt § 16 i samma lag ankommer det 

åter på statsrådet att, om förhållandena därtill föranleda, för-

ordna om nya val. Centralnämnden synes sålunda icke kunna utr ust 
' 

1 med sådan befogenhet, som nu avses, i st•rd med stadgandena i ~ 

I munala vall agen, enligt vilken ( § 66) 

· endast om antalet fullmäktige nedgått 
I 

fyllnadsval kan anstäl las 

till mera ä~ 3/ 4 av de val. 

i da. 

Utskottet får därför avstyrka införande av det avsedda st adg 

det, som synes hava avseende endast på utvidgande av antalet full 

mäktige. 

Däremot föreslår utskottet, att stålra utskottet vil J_ e införa 

ett övergång~stadgande, enligt vilket de val, som enligt kommun~

lagen skola äga rum i december 1960 , skola förrätt.zi,s i januari 
. . &./ ~ '.-r...)<.. 

1961, på det att de nya medlemmarna av Mariehamns · -lfemmtifl. a i-

va i tillfälle att del taga i valet och personer, som fil re den 1 

januari 1961 icke äro valbara, kunna komma i åtanke för förtr o
endeuppdrag. 

-
Mariehamn den 23 mars 1960. 

På~a~u~tC 

Jan Erik Eriksson. ~~. J • 

ordförande. l..... ~ = -~ ~ 
c=A-;;el ~:CMnoff • 

sekreterare. 


