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' Å 1 ands la h d ska p s s tyr e 1-

s e s f ramställnirtg till Ålands landsting 

med förslag till landskapslag ahgående ändring 1 

av landskapslageh om kommuna1fötvaitrting i 

, landskommunerna i landskapet Åland . 

3/1965 med förslag ti11 landskapsli:ig oln lahdstings-. . 

val och kommunalval har landskapsstyrelsen föreslagit, att mandattiden 

för landstingsmän och kommuns fullmäktige skall ändras till fyra år. 

Då d~nna princip står i strid med stadgandet i 38 § lartdskäpslagen,om 

kommunalförvaltning i landskommunerna (16/56); borde detta stadgande 

samtidigt ändras, Därvid synes det vara lä~pligast att icke fastställa 

mandattideh i stadgandet, såsom skett i 33 § landskapsl~gen om kommunal

förvaltning i Mariehamns stad (4/61). 
Landskapsstyrelsen har i detta sammanhang också övervägtj huruvida 

skäl vore att ändra tiden för fullmäktiges tillträde till uppdraget. 

Det synes dock icke föreligga lika starka skäl för att frångå tillträ-

de vid nyåret efter valet i kommunerna som fallet är beträffande lands

tinget. Såsom högsta förvaltningsmyndighet i kommunen är fullmäktige 

ansvariga jämväl för kommunens förvaltning, vilket talar för, att deras 

uppdrag borde omfatta hela kalenderår så länge den kommunala hushållning

en fortlöper efter kalenderår. I riket till träder kommuns fullmäktige 

sitt uppdrag vid årsskiftet efter ordinarie val, vilket tyder på , att 

också där dessa synpunkter ansetts vara av avgörande betydelse. Med 

hänsyn härtill anser landskapsstyrelsen, att någon and'ring i detta av
seende icke borde införas. 

Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt 

förelägga Landstinget till antagande nedanstående 

1 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 38 § landskapslagen 

om kommunalförvaltning i landskommunerna i landskapet Åland (16/56) så
som följ er: 

38 §. 
Fullmäktige ~ och ersättare för dem väljas på sätt och för tid, som 

särskilt föreskrives . Deras mandat varar till utgången av det kalender

år, varunder näst följande ordinarie val av fullmäktige bör verkställas, 
likväl med iakttagande' av vad i 20 § är stadgat. 
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Denna landskapslag träder omedelbart i kraft\ ___ ...... ....,,_~ 
I 

Mariehamn, den 25 mars 1965, 
l'å lan.tnka 

~ohansson Lantråd 

vägnar: 
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. lf Sundman ~ Lagberednings sekreterare 


