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Å 1 a n d s
r e 1 s e s

fil._20/1966.

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

framställning till Ålands

landsting med förslag till landskapslag
gående ändring av landskapslagen om kommunalförvaltning i landskommunerna i landI
.I

skapet Åland.
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 maydattid inom kommunalförvaltningen ger anledning till ändringar i kommunallagen för landskommunerna. Sålunda bör rätten att avsäga sig kommunalt förtroendeuppdrag på grund av tidigare sådant uppdrag bliva beroende av fyra års innehav i stället för gällande tre års innehav. nen nya
mandattiden bör också medföra ändring av kommunalstyrelsens och de kommunala nämndernas mandattider.
I hemställningsmotionen

m 8/1965

framfördes förslag om att valet av

kommunalstyrelse skulle ske på samma sätt som numera valet av kommunala
nämnder, d.v.s. att samtliga medlemmar avgå samtidigt och att mandattiden sammanfaller med fullmäktiges mandattid. Landskapsstyrelsen har stannat för att denna anordning vore lämplig och har föreslagit ändring av
lagen i sådant avseende.
I sagda motion berördes också stadgandena i

48 och 49 §§ kommunal-

lagen för landskommunerna. Landskapsstyrelsen har dock ansett, att stadgandena i

sin nu varan de lydelse är ändamålsenliga, i synnerhet med

beaktande av ovannämnda ändring i 64

§,

vilket torde medföra full klar-

het beträffande när valet av kommunalstyrelse skall ske.
Ombildningen av tjänster vid landskapsstyrelsen föranleder ändring
av 39 § i överensstämmelse med tidigare införd bestämmelse i 35 § kommunallagen för Mariehamn.
I övergångsstadiet för e slås, att samtliga mandattider skulle utgå
med 1967 års utgång . Härvid bör givetvis beaktas stadgandet i

20

§,

att

kommunal förtroende man bör kvarstå till dess annan blivit vald i hans
ställe, vilket normalt bör ske vid kommunalfullmäktiges sammanträde i
januari 1968 (49

§).

För nämnd, vars mandattid i lag eller genom full-

mäktiges beslut är fastställd till tre år, bör mandattiden förlängas
till fyra år.
Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen härmed
förelägga

Landstinget till antagande nedanstå e nde
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I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 16, 17, 64 och 81 §§
landskap slagen den 18 april 1956 om kommunalförvaltning i landskommunerna i landskapet Åland (16/56), 17 § sådan den lyder i landskapslagen
den 28 mars 1961 (12/61) och 81 § sådan den lyder i landskap slagen den

I

·

1

4 juli 1963 (32/63),_ såsom följer:

I

16 § .
Ko mmunens röstberättigad e-----(1 mom.)-----hemliga val.
Vid valen-----(2 mom.)-------lika rösträtt.

1 1

Valrätt får - ----- ( 3 mom. )------genom ombud.

I

Om valen och deras förrättande stadgas närmare i landskapslagen om

I

I

I

I

landstingsval och kommunalval (36/65).
17

§0

i

I.

Tien, som-----(1 mom. )-----sextio år.
Tien, 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.
Tiå som-----(3 mo m.)-----anses giltigt.
39 §.
Till kommunalfullmäktig kan väljas person, som enligt 15 § är valbar
till kommunalt förtroendeuppdrag; dock icke
1) landshövdingen, lantrådet, länsrådet, lagberedningssekreteraren,
äldre landskapssekreteraren, yngre landskapssekreteraren, landskapskam-

I
1

reraren, kamreraren vid länsstyrelsen, ej heller
2) kommunaldirektör eller tjänsteinnehavare, som underlyder kommunal- \
fullmäktige, kommunalstyrelsen eller kommunal nämnd och för sin befattning är redovisningsskyldig.
Blir fullmäktig------(2 mom. )-----tillträder tjänsten.
64 §.
Ordförande,. viceordförande och ledamöter samt ersättare i kommunalstyrelsen väljas för fyra år.
Om verkställt------(] mom.)----och länsstyrelsen.
81

§.

Kommunalstyrelsen till-----(1 mom.)-----stående nämnder.
Nämndernas medlemmar utses på fyra år av fullmäktige där icke annorlunda är stadgat. Är mandattiden för i lag påbjuden eller annan nämnd
fyra år, begynner den samtidigt som fullmäktige s mandattid.
För varje------(3 mom. )-----nämndens beslut.
nenna lag träder i kraft den 1 januari 1967.
Ordförandes, viceordförandes och ledamöters i kommunalstyrelse uppdra§

1

-3som skulle hava utgått den 31 december 196 6 eller senare, anses valda
till utgängen av å r 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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