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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y r e 1
s e s f r amställning till Ålands landsting med
förslag _till landskapslag angående ändring av
landskapslagen om kommunalförvaltning i Mariehamns stad.
I riket utfärdades den 21 december 1962 en lag om ändring av kommunallagen (FFS 616/62). De gjorda ändringarna rör främst överföring av fullmäktiges bef o_genpeter såväl till kommunalAtyrelsen som till kommunala
nämnder. Vissa ändringar avse ett förenhetligande av statsövervakningen
av kommunerna. 'Dessutom har ändringar införts om nämndernas beslutanderätt oc~ mandattid, fullmäktiges sammanträden, underställande av besl,ut,
som avser upptagande av lån ur statsmedel, valbarhet för årsrevisorer ·
och invent eringsmän samt underställriingsförfarandet.
..
I landskapet har kommunalförvaltningen reglerats skilt för Mariehamns
stad genom landskapslagen den 26 mars 1961 (4/61) och skilt för landskommunerna genom landskapslagen den 18. april 1956 om kornmunalf örval tning
i landskommunerna i landskapet Åland (16/56). På grund härav och då de
nya stadgandena i riket till en del äro av sådan art, att Lderas införande
i kommunallagen för landskornmunerna icke är påkallat, överlämnas förslag
om påkallade ändringar i landskapslagstiftningen i skilda framställningar.
I samband med detta ändringsförslag har ookså den i riket den 19 maj
1961 antagna ändringen av kommunallagen (F1S 257/61) beaktats. nenna
ändring avser närmast förfarandet vid åtgärd på grund av sådan anmärkning
i den kommunala revisionen, som enligt fullmäktiges beslut skall vidtagas för bevakande av kommuns rätt och fördel. Ändringen berör 94 och 95
§§ i kommunallagen för Mariehamn.
I riket har kommunallagen ändrats också genom en lag av den 13 juli
1962 (FFS 373/62). Denna ändring _gäller åadgandena om tilläggsbudget i
kommun och om skattörets beräk:nande. Landskapsstyrelsen anser denna lagstif tningså tgärd icke påkalla ändring av kommuna11agen f 'jr Mari ehamn.
Stadgandet i 7 § i fÖrslaget omfattar en rätt långtgående delegerings- 1 ~1
rätt för stadsfullmäktige. Det förefaller osE3.nnolikt att den fullt ut
11 I
skulle utnyttjas i Mariehamns stad, då den i riket genomförda delegerings ~
rätten uppenbarligen tager sikte på f örhällandet i landets största städer
där ansvällningen av st~dsfurvaltningen nödvändiggör en fördelning av beslutanderätten i detaljfrågor på nämnder, ämbetsverk och tjänstemän. Tiå
det likväl synes vara riktigt att st a den själv får reglera fördelningen
av beslutanderätten, har stadgandet fått en utformning , som möjliggör
detta i den utsträckning praktiska möjligheter föreligga inom stadsförval tningen. Såsom en följd av möjli gheten att delegera beslutander.ä tten
måste vissa detaljstadganden om ärendenas behandling i stadens nämnder
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-2och av stadens tjänstemän tillkomma.
Nämndernas mandattid är i Mariehamn mycket varierande. Då ett allmänt
stadgande i denna frå ga saknats, har det i ettvart fall blivit beroende
av stadganden i reglementen och instruktioner eller av st a dsfullmäkti g es
beslut vid val. För att underlätta övergång till ett mera enhetligt system är ett allmänt stadgande om mandattiden behövli g t. I samband härmed
har också frågan om mandattidens sammanfallande med fullmäktiges mandattid prövats. Ett successivt er s ättande av medlemmarna i nämnd genom nyval varje år av en viss del av nämndens medle~santal är otvivelakti gt
ägnat att främja en viss kontinuitet i - nämndens arbete. Å andra sidan
torde det iriom en stadgad kommunalförvalt ning finnas föga risk för att
alla medlemmar utby tas på en gång i en nämnd ä v en om möjli ghet därtill
finnes . Ehuru olik a meningar framförts ' inom stad ss tyrelsen på denna
1111
punkt, då ärend et pehandlades där för avgivan d~ av utlåtande över lagI
förslaget, torde d en allmänpa inställningen doc k var a den, att stadgande- ,,
na om val av nämndern as medlemmar icke borde ändras i sådant avseende.
Med denna uppfattning kan den principen förenas, att nämndernas och full - il
mäkti g es mandattider sammanfalla och alltså de nyvalda fullmäktige utse
medlemmar i samtliga nämnder omedelbart efter tillträdet till stadsförvaltningen.
Stadgandena om kommunala fonder och donerad egendom ha varit stränga
såtillvida, att kommun icke haft möjli gheter att ändra ~ fondernas ändamål
eller principerna för utnyttjande av donerad egendom . Genom inflationen
och vissa förvaltningsområdens sto r a tillväxt i ekonomiskt avseende har
i en del fall fonder blivit betydelselösa och doner a d e g endom icke kunnat
utnyttjas för avsett ändamål . Enli gt förslaget (75 § ) skall s t aden ha
möjlighet att g enom sammanslagning av fonder eller avvikelse från fö rvaltningsb e stämmelserna utnyttja sådana medel och sådan e gen dom på ett
lämpligare sätt. ·
Stadgandena om förfarandet i de t fall, att stadens redovisare skall
s tällas till ansvar på grund. av fram stä lld anmärkning, har utvecklats
och preciserats (95 § ).
,
I

111

Redan tidigare har d et v ari t stadgat i vissa lag ar, att av kommun upp- i/I
taget lån ur landskaps-medel skall behan-d las annorlunda än andra lån såI
tillvida, att beslutet om lånets upptagande icke behöver underställa s~
'
Ett allmänt stadgande i denna r iktning har även. funnits
för det f1:J.ll att
kommun har rätt till lin ur st a t ens eller landskapets medel. J)etta stadgan I
de har i rikets kommunallag ersatts med ett mera vidsträck t stadgand e
.'•
och motsvarande stadgand e föreslås infört i 96 § gällande lån ur såväl
statens som landskapets med el.

1
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-3För underställande har gällt, att underställt beslut

ska~l

faststäl-

las oförändrat eller fastställelse vägras, såvitt icke annorlunda är
'
stadgat. Detta kan i enskilda fall visa sig opraktiskt, varför stadgandet ändrats så, att justerande rättelse må införas i fastställt beslut.
Över beslut, innefattande vägrad fastställelse; skall utom stadsfullmäk~
tige också stadsstyrelsen ha rätt att anföra besvär. Detta tillägg är
uppenbarligen motiverat av, att det annars vore nödvändigt att sammankalla stadsfullmäktige enbart för att taga del av beslut och besluta om
besvär, om fataljetiden löper under en tid, då staO.sfullmäktige icke
annars skulle ha sammanträtt.
,Med· hänvfifrilng till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt
förelägga Landstinge1t ti,11 antagande nedanstående
L a n d s k a p s 1 a g
angående ändring av landskapslagen om kommunalförvaltning i Mariehamns
stad.

_______ ..... _

_.;._

I

enlighet med Ålands lahdstings beslut ändras

45, 65, 66, 74, 75~

90•

7, 21, 25, 26, 27, 44,

94, 95, 96, 9~, 100, 101 och 1Ö6 §§ landskapsla-

gen den 28 mars 1961 om kommunalförvaltning i Mariehamns stad (4/61)
säsom följer:

7 §.

1

1
1

I reglemente för stadsstyrelsen, i annat reglemente eller instruktion
må bestämmas om överföring av stadsfullmäktiges beslutanderätt i

däri
1

angivna ärenden på stadsstyrelsen eller stadens nämnd. Beslutanderätten
i ärenden, vid vilkas avgörande kvalificerad major.Eet erfordras eller
som uttryckligen enligt lag skola avgöras av stadsfullmäktige; må likväl
icke sålunda överföras.
I

stads~tyrelsen

och stadens nämnder må genom reglemente eller instru

tion inrättas avdelningar, sektioner eller byråer för beredning och expediering av ärenden av visst ~lag . .Ångående avdelning och sektion gäller i tillämpliga delar, vad om stadsstyrelsen eller stadens nämnd är
stadgat•
Ovan i

2 mom. nämnd

avdelni~g

eller sektion, eller stadsdirektören,

ledamot eller tjänsteinnehavare i st.adsstyr.elsen eller ordförande, ledamot eller tjänsteman i

stadens nämnd må, försåvitt icke annorlunda är

stadgat, i reglemente eller instruktion meddelas rätt att

~vgöra

I

på stad

styrelsen eller stadens nämnd ankommande mindre betydelsefulla ärenden,
som nämnas i reglementet eller instruktionen. Ärende, som gäl ler framställning till stadsfullmäktige eller verkställighet av stadsfullmäktiges
bes l ut, skall dock behandlas vid stadsstyrelsens sammanträde. Framställ-

f
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- 4ning i ärende, vari s t ads fullmäktige sko la besluta, skall likas å behandlas v id sammanträde med stadens nämnd.
21

§.

Fullmäkti g e mä icke fö r etaga ärende ti l l behandl ing e l l er däri fatta
bes l ut, om e j minst två tredjede l ar · av ful l mäkti ges h e l a d å varande antal
äro närvarande.
Stads styre l sen är beslutför, då mera än hä l ften av antalet medlemmar
är til l s tädes. Lag samma vare om nämnd , såframt ick e annorlunda är stadgat.
25

§.

Vi d stadsfull mäkti g es, stadsstyrelsens och nämnds sammanträden skal l
föras protoko ll av stadssE;kreteraren e ll er av annan hä:ctill utsedd person
Protoko llet underskrives av ordfö rande n o c h kontrasi gneras av den, som
fört detsamma.
P rotoko ll et justerat antingen genast e ll er vid följande sammanträde
e l ler av tvenne för vi.r gång ut~edda med l emmar , som jämvä l
protoko ll et. Om

juster,~ngsman i~ke
~·

då underskriva

1

g odkänner protokol l et, skall det jus-

I

11

.

,

I

te r as vid fö l jande sammanträde. Fö r ome de l bar justering fordras enhäll i gt
bes l ut.
Över bes l ut, som med stöd av 7 § 3 mom . fattas av ordförande, l edamot
e ll er tjänsteman i stadsstyrel sen e ll er stadens nämnd,skal l föras proto ko l l.

26

§.

i

I

Sedan stadsful l mäkti ges protoko l l blivit justerat, skall protokol l et, Il[
ti ll v ilket fogats anvisning om det sät t, på v i lket ändring i

däri nämnd<J

1

-

beslut ska ll sökas, p å förut kung jord dag h å llas till gän g li g t för a l lmän-. /

r1

heten p å . stadskans l i et. Lag samma vare om stadsstyrels ens protokoll.

1

På i 1 mom . stadg at

s~tt

kan också i nämnd fört protokol l

håll as

/

till~

{ji,ngli g t fö r a ll mänheten, om nämnd e n eller dess ordf örande med häns yn
ti ll sakens beskaffenhe t

anser det erfo r der l i g t

el l e :;:' för att besl utet

måtte vinna l a g a kraft.
Vad i 1 mom. är s tad g at om stadsstyre l sens och i 2 mom. om nämnds
protoko ll ~

äge motsvarande tillämpni ng på p rotokoll, som nämnes i

25 §

4 mom .

27

§.

Angår stadsfullmäktige, stads st;yre lsen e ll er nämnd f attat bes l ut
någ on enski l t och kan han på denna g rund anföra be s vä:t:' över bes l utet,
skal l

d e t bevis l i gen de l giv as hono m genom utdrag u r protok ollet jämte

anvisning om huru ändring i bes l ut et sökes . :Oe n, som verks tällt delgiv-

'.[

ningen, b ö r på protokollsutdraget anteckna dag en för til l stä ll andet jämt 1

1

I
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-5-sitt namn , yrke och adress.
Om sättet för delgivning av övrigå ·bes lut , som röra ens kild person,
kan bestämmas ;, ~ regl emente eller instruk tion •
Sådä.nt be/:i lut av stadsfullmäktige, varöver annan kommun äger rätt att I
anf'öra :tesvär, skall medelst protokoll s utdrag delgivas denna·;··kommun. Lag
samma vare, såv;i._tt ej annorlunda är s tadgat, i motsvarande fall om beslut
av stadsstyrelsen och nämnd.
Vad i denna J),?-ragraf är stadgat, lände till efterrättel"Se även i fråga
om beslut, som näinnas i 25 § 4 mom.
44 §.
I'
För v:al CJ;V of;dförande och viceordförande samt för bestämmande av sätte t för delgivand.e av kallelse till sammanträde ävensom för val av medlemmar i stadss~yi'elsen och personer till de kommunala förtroerldeuppdrag,
som vid årsskiftet blivit lediga, sammankomma fullmäkti g e första helgfria dag i januari mänad klockan 18. Den till ären äldste av fullmäktige
leder härvid förhandlingarna till dess ordförande och viceo_rdförande
I '
blivit valda.
45 §.
Stadsfullmäktige sammanträda dessutom å tminstone
1) i januari för val av i 90 § nämnda års revisorer och ersättare för
dem;
2) senast i juni för behandling av berättelserna över foregående ärs
förvaltning, för fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfri het;
3) senast i september, då försla g upp göres angåehde uttaxering per
skatt öre enligt lagen om f örskottsuppbörd, och vid be}lov., enl.i gt vad där-, ' r
1
om är särskilt stadgat, val av vederbörligt antal ledamöter i skatte- och
prövningsnämnderna samt ersättare för envar av dem förrättas; samt
4) i december, då stadens budget för följande år bör godkännas.
I

65

§.

till biträde må fullmäkti g e tillsätta
inseende stående nämnder.
Nämndernas medlemmar utses av stadsfullmäktige på tre år, där icke
annorlunda är stadgat i lag, reglemente ell er instruktion. Är mandattide r,
för i lag päbjuden eller annan nämnd tre år, begynner den samtidigt som
fullmäktiges mandattid.
I
För varje nämnd skall stadsstyrelsen, för ett år i sänder utse stads- I
direktöreu eller någon av sina ledamöter att företräda densamma i nämnd e , ~
Stadsstyrelse~

1

66

§.

Nämnds beslut bör under ställ as stadsstyrelsens prövning, då styrelsen

e•
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-6ell er stadsdi rektören sådant yrkar. Härvid äger stadsstyrelsen, såframt
densamma icke kan godkänna beslutet för verkställi ghet 1 själv avgöra äre n- I
det eller återförvisa det för ny behandling .
.li I
Vad i 1 mom. är sagt, gäller ick e lagbestämda nämnders i s ådana ärende1 I
fattade beslut, vilka jämlikt lag eller förordning hän skjutits till deras I Il
avgörande, ej heller beslut av nämnd, då underställande är i reglemente
I~
ell e r instruktion förbjudet .
På beslut, som med stöd av 7 § 3 mom. fattats av ordförande, ledamot
eller tjäns teinnehavare i stadsstyrelsen e ller stadens nämnd, äge vad i
1 och 2 mom. är stadgat motsvarande tillämpning.

74

~

§.

Staden må genom beslut av fullmäkti g e grunda fasta fonder . Stadsfullmäktige skola därv id för fonden antaga stadgar, innefattande föreskrifter ~
angående fondens ändamål och förkovran s amt pl a ceringen och användningen
av dess me d e l ävensom fond e ns förvaltning i övrigt.

Besl~t

av fullmäktige

om grundande av fond, om godkännande e ller ändring av fondens stadgar
eller om fondens uppläsande bör underställas landskapsstyr e lsen för fastställelse.

75

§.

Äg er staden jord eller annan egendom, som av staten, landskapet e l ler
enskild blivit till staden donerad, skall v id dess förvaltning iakttagas ,
vad i donationsurkunden är förordnat.

1

Då det på grund av ändrade förhållanden eller av annan orsak befinn es

'

·I

nödigt, må vid för.:_v al tningen av fond, som bildats av don erad eller t esta-./

1

menterad egendom, avvikelse sk e från överlåtelsehandlingens bestämmels er .I

1

-

I

Är fondens fortgående nyttjande för det föreskri vna ändamålet omöjli gt

r

eller till följd av t illgångarnas ringa b e lop p eller eljest uppenbart oandras
nyttigt, må fond ens ändamål/ e ller fond e n sammanslås med annan fond, varvi

l

,

1

för d en sammanslagna fonden skall efter behov angivas nytt ändamål, eller '

fr~l 1

ock må fond en indragas. Fond ens nya ändamål må icke väsentligt avvika

det ursprungliga ändamå l e t eller fr å n d e sammanslagna fondernas änd amål.
Angåend e ovan i

/1

2 mom. avsedd åtgärd besluta s tadsfullmäkti ge . Beslu-

~

tet skall und e rställas l a ndskaps s tyr e l sen för fastställ e lse.
Vad i 2 och 3 mom. är stadgat om fond skall i tillämpli ga delar gälla
även i 1 mom. avsedd annan lös egendom.

90

§.

För granskningen av förvaltnin gen och stadens räkenskap e r f i:ir det
pande året utses, enligt stadsfullmäktiges beslut, minst tre

Il

lö- 1

årsrevisore~

samt lika antal ersättare för dem. Till årsrevisor kan uts es även utom
staden bosatt person, s åframt han därtill samtycker.

1

I

e•

1/

I

I
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-7Verkställande av fortlöpande revision må av stadsfullmäktige uppdrag~s

-

åt en av fullmäktige tillsatt och dem omedelbart underordnad ständig

revisor. De handlingar, som tillkommit vid av denne v e rkställda revisioner, skola tillhandahållas årsrevisorerna.
Stadens förtroendeman eller tjänst e innehavare, som är i 95 § avsedd
redovisare, må icke utses till årsrevisor e ll er årsrevisors ersättare.

94 §.
Av fullmäktige särskilt utsedda invent eringsmän skola, med ledning av
uppgjorda förteckningar över stadens gemensanm1a egendom i löst och fast,
årligen före den 1 april granska den lösa egendomen samt minst vart tredje år anställa besiktning på den f astä egendomen för utrönande av egendomens tillstånd och förvaltning. Invent.e ringsmännen för såväl den lösa som
den fasta egendomen skola avgiva berättelse till ful lmäktig e angående
.

vården av egendomen och framställa förslag om förbättringar, som av dem
befinnes nödiga. Sådan berättelse skall givas till årsrBvisorerna före
den 1 maj.
Yppas vid granskning av den lösa

-

egend o~~n

•

I

eller vid besiktning av d e n ,

1

fasta <:gendomen vanvård eller förskin gring e ller annan felaktighet skall
anmärkning därom framställas i revisionsberättelsen.
Till invent er ingsman för fast eller lös egend om må icke utses i 95 §
avsedd redovisare.

95

§.

På stadsfullmäktige ankommer att b e sluta, huruvida av årsrevisorerna
eller inv enteringsmännen för den lösa e ller fasta egendomen framställd
anmärkning må förfalla eller om med an_ledning därav åtgärd för bevakande

1
av kommunens rätt och fördel bör vidtagas mot redovisare. Detsamma gäll er 1
anmärkning, som framställts i berättelse av utskott, som av fullmäktige

r

1

tillsatts för granskning av förvaltningen.
Med redovisare avses i 1 mom. tjänsteinnehavare eller förtroendeman,

/~

som besluter angåe nde utgift eller inkomst för stad.en e ller del tager i

1

~

fat.tandet av sådant beslut eller till betalning godkänner utgift eller
till mottagande inkomst eller som inn ehar penningmedel e ller annan stad Gt
tillhörig egendom eller som e rhållit i uppdrag att bevaka stadens ekono- 1

I

miska intressen, eller att övervaka förvaltningen av dess egendom eller

I

räkenskapsföringen. Såsom redovisare betraktas dock icke medlem av full- I
mäktige, årsrevisor e ller invent eringsman för den lösa e ll er fasta egendomen.

[

Skall icke till följd av anm$i,rkning mot räkenskaperna och förvaltning :
åtal med stöd av 72 § mot redovis are väckas inför domstol eller beslutes
ick e annars om väckande av åtal, skall på anmärkning en grundat ersätt-

e,
1
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-8ningskyrkande framställas hos länsstyTels en inom två år från d e t d e n b erättelse, där anmärkningen framställts, föredragits för full mäktige. Har
staden genom felaktigt förfarande tillskyndats skada och är skadan vållad ,
av redovisare, må länsstyr e ls en förplikta honom att e rsätta skadan. Har
ersät tnings yrkande ick e hos länsstyrelsen anförts inom den ovannämnda tiden, går kommunen förlustig sin rätt att erhålla ersättning av redovisaren, såvida icke ersät tningssky ldigh eten grundar sig på brott, som ej är
ringa. Yrkande bör i så fall framställas vid domstol.

96 §.
Stadsfullmäktiges beslut skola för att vinna gällande kraft underställas landskapsstyr e lsons prövning och fastställelse, då besluten angå
1) försäljning, pantförskrivning eller utbyt e av sådan staden tillhörig fastighet, som genom gåva eller testamente tillfallit densamma och
-·

för visst ändamål, som avser s tad ens gemensamma

nytt~,

blivit anslagen

ävensom överesnkommelse e ller förlikning, verkande till ändring e ller inksränkning uti den r· ·tt, kommunen till sådan fasti ghet äger;
2) upptagande av lån, ställt på längre återbe talningstid än fem år,
likväl ick e lån, som beviljas staden ur statens eller land skapets medel;
3) borgen av staden;

4) förslag till nya eller förhöjda avgifter på den a llmänna rörelsen,
såsom väg-, bro-, hamn- och färjpenningar m.fl. sådana;
5) allmänna föreskrifter till befrämjande av sedlighet, hälsovård samt
ordning och säkerhet i staden;
6) ändring av stadsplan och tomtindelnin g där sådant är särskilt förut
satt, samt byggnads- och brandordningen ävensom fastställelse eller ändring i reglementen för stadsstyrelsen,socialnämnden och brandnämnden;samt

7) påläggande av eller förändring uti avgifter för särskilt behov, avsedda att utgå under flere än fem år .
Beslut, som bör underställas landskapsstyrelsens prövning, insändes
med bevis om att beslutet vunnit l aga kraft genom stadsstyrelsen jämte
dess i ärendet avgivna yttrande. Sådant beslut skall av l andskapss tyre l-

I

J

'

sen fastst i llas oförändrat eller ogillas, därest ick e annorlunda är
särskilt stadgat. I beslutet må dock företagas just e rande rättelser.
Vägras fastställ els e, upp g ive landskaps styr elsen skälen därtill, och
är det stadsfullmäktige och stadsstyrelsen obetaget att över vägrad fastställelse anföra besvär i högsta förvaltningsdomstolen.
Därest beslut, s om skall underställas,

ick ~

inom ett år efter det be-

s lut et fattats tillställts vederbörande myndighet, har beslutet förfallit

99 §.
Angående rätt att anföra besvär öve r stadsstyr e ls ens beslut, så ock

e•
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därom, i vilken ordning sådant må ske och vad därvid bör iakttagas, vare,
där icke annorlunda är stadgat, i tillämpliga delar g ällande vad i

97

oc h

98 §§ är stadgat om sökande av ändring i fullmäkti g es b es lut.
Vad i 1 mom. är stadgat äge motsvarande tillämpning på besvär över b e slut, som med stöd av 7 § 3 mom. fattats av stadsdirektör ell er ledamot
i stadsstyrelsen.

100 §.
Därest icke särskilt stadgats om ändringssökande i nämnds beslut, får
besvär över beslutet anföras hos stadsstyrelsen. Härvid är i tillämpliga
delar gällande, vad i 97 och 98 §§ stadgas om ändrings sökande i stadsft:J<.11- ,
mäktiges b es lut .
Vad i 1 mom. är stadgat, äge motsvarande tillämpning på besvär över
I
beslut, som med stöd av 7 § 3 mom. fattats av ordförande e ll er l e damot
I
..
i nämnd samt stadsstyrelsen ell er nänmd underställd tjänsteinnehavare .
111
101 §.
- .
Förordnas med anlGdning av besvär över fullmäkti g es, stadsstyrelsens
eller nämnds beslut, att vederbörande skal l höras, bör länsstyrelsen be- 111I
roende på ärendets art översända handlin g arna till stadsstyrelsen eller
till nämmden, som bör befordra den avgivna förklaringen till länsstyrelsen inom en av denna utsatt tid. Stadsstyrelsen må inom de i dess reglemente angivna gränserna avgiva förklaring på fullmäkti ge s vägnar.
111

106

§.

Såvitt annat icke är stadgat, kan stadsfullmäktiges, stadsstyrelsens
och nämnds beslut verkställas, innan beslutet vunnit laga kraft, därest
icke ändring,ssökande genom verkställigheten bleve onyttigt e ller den myndighet, som på grund av besvär handlägge r ärendet, förbjuder dess verk1

ställighet.
Vad i 1 mom. är stadgat, äge motsvarande tillämpning på beslut, som
med stöd av 7 § 3 mom. fattats av stadsdirektör, l e damot e ller tjänsteinnehavare i stadsstyrelsen e ll er ordförande, ledamot e ll er tjänsteinnehavare i

stadens nämnd.

Sådan i lag påbjuden e ller annan nämnds mandattid, som omfattar tre
år, utlöper vid utgången av år 19 63.
Stadgandet i 95 §må ick e tillämpas på anmärkningar 7

avs e~ nde

förvalt-

ningsår före året 1961.
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