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r e 1 s e s

1 a n d s k a p s s t y-

framställning till Ålands

landsting med förslag till landskapslag angående ändring av landskapslagen om kommunalförvaltning i Mariehamns stad.
Sedan landskapslagen den 16 november 1965 om landstingsval och kommunalval (36/65) trätt i kraft, skall kommunalval numera hållas vart
fjärde år och första gången hösten 1967. Övergången till fyra års mandattid ger anledning till den ändringen, att rätten att avsäga sig kommunalt förtroendeuppdrag på grund av tidigare sådant uppdrag bör bliva
beroende av fyra års innehav av uppdraget. De kommunala nämnderna i sta-
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den, vilka nu valts på tre år, borde härefter väljas på fyra år.
I
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övergångsstadgandet föreslås, att samtliga mandattider för nämnder:1

na skulle utgå med 1967 års utgång. Enligt 17 § i stadens kommunallag
skall dock kommunal förtroendeman kvarstå i

sitt uppdrag, till dess an-

nan blivit vald i hans ställe. Detta skall enligt 44 § ske första helg-

I
, 1

fria dag år 1968.
Med hänvlsning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen härmed

l
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förelägga Landstinget till 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 landstings beslut ändras 14 och 65 §§ land-

skapslagen den 28 mars 1961 om kommunalförvaltning i Mariehamns stad
(4/61), 65 §sådan den lyder i landskapslagen den 4 juli 1963 (31/63),
såsom följer~
14

§.

Den, som------(1 mom. )-----sextio år.
Den, som under fyra år i följd innehaft kommunalt förtroendeuppdrag,
är berättigad att under de fyra följande åren åtnjuta befrielse från
sådant uppdrag,

där icke annorlunda är särskilt stadgat.

Då som-----(3 mom.)-----anses giltigt.
65 §.
Stadsstyrelsen till-----(1 mom.)------stående nämnder.
Nämndernas medlemmar utses av stadsfullmäktige på fyra år, där icke
annorlunda är stadgat i lag, reglemente eller instruktion. Är mandattiden för i lag påbjuden eller annan nämnd fyra år, begynner den samtidigt som fullmäktiges man:Uattid.
För varje-----(3 mom.)-----i nämnden.
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-2Tienna lag träder i kraft den 1 januari 1967 .
Sådan i lag påbjuden eller annan nämnds mandattid, som omfattar tre

år, skall anses förlängd till utgången av år 1967. Mandattiden för sådan nämnd skall efter denna lags ikraftträdande vara fyra år, såvitt
icke framdeles annorlunda stadgas.
Mariehamn, den 15 mars 1966.
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