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Nr 20/1970. 

Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s 21!}! -
r e 1 s e s framställning till Ålands 
landsting med förslag till Ja ndskapslagar \ 
angående ändring av landskapslagen om kom·\ 
munalförvaltning i landskommunerna i land- I 
skapet Åland och landskapslagen om kommu
nalförvaltning i Mariehamns stad. 

Genom en ändring den 24 maj 1968 (FFS 291/68), kompletterad med en 
ändring den 30 maj 1969 (FFS 345/69), sänktes rösträttsåldern vid kom
munalval från 21 till 20 år. Denna lagändring var en direkt följd av 
att rösträttsåldern vid riksdagsmannaval och myndighetsåldern tidigare 
sänkts såväl i vårt land som i de övriga nordiska länderna. 

Rösträttsåldern både för landstingsval och kommunalval i landska-
pet är för närvarande 21 år. 

Vid vintersessionen år 1969 överlämnade landstinget dock en lagmo
tion till riksdagen med förslag till ändring av 7 § 1 mom . självstyrel
selagen för Åland, som innebar att rösträttsåldern vid landstingsval 
skulle ändras på samma sätt . Riksdagen antog sedermer:a denna lagmotion 
oförändrad och den 4 juli 1969 utfärdades lagändringen. (50/69). 

Bestämmelser angående rösträttsåldern för kommunala val ingår i 

14 § landskapslagen den 18 april 1956 om kommunalförvaltning i lands
kornmunerna i landskapet Åland ( 16/56) och i 11 § landskap slagen den 
28 mars 1961 om kommunalförvaltning i Mariehamns stad (4/61). Med hän
syn till landstingets principiella ställningstagande i motiveringen 
till sagda lagmotion, där det uttryckligen sades, att landstinget av
såg att på motsvarande sätt ändra rösträttsåldern vid kommunalval, fö
reslås nu en sådan ändring av sagda paragrafer att rätten att rösta 
vid kommunalval tillkommer den som före valårets ingång fyllt minst 
20 år. 

I en särskild framställning till landstinget under innevarande ses
sion kommer landskapsstyrelsen att föreslå, att den för landstings- och 
kommunalvalen gemensamma valförrättningen förlägges till tredje sönda
gen och måndagen i oktober. Därigenom skulle den under valåret uppgjor
da mantalslängden kunna läggas till grund för vallängden . Detta förut 
sätter även ändring av ifrågavarande stadganden. 

Genom att man i r iket numera avskaffat bistI·affen, förlust av med
borgerligt förtroende, ovärdighet att nyttjas i landets tj änst eller 
att. föra annans talan, har stadgandena om att rösträtt icke tillkom
mer den som ådömts dylika bistraff utgått. En motsvarande ändring av 
landskapets kommunalförvaltningslagar blir på grund därav nödvändig. 

Då reglerna om rösträ tt och valbarhet föreslås få detta innehåll, 
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skull e fullm2ktige samtidigt ges rätt att avsätta kommunal förtro en
deman, som dömts till straff för grova brott. Motsvarande stadgande in-

. I 

går i 20 § av rikets kommunallag, i dess lydelse av d'en 19 december 

1969 (FFS 896/69). 
Jämlikt landskapets kommunalförvaltningslagar skall kommunens 

fullmäktige sammanträda i september för att bland annat uppgöra för
slag om förskottsskattörets storlek för följande år. Då behandling
en av budgeten för följande år i allmänhet ännu icke vidtagit under 
september, har det visat sig vara svårt att så tidigt kunna faststäl
la förskottsskattörets storlek. För den skull har motsvarande tid i 

rikets komrnunallag ändrats genom lag den 2 december 1962 (FFS 616/62) 
till oktober månad och motsvarande ändringar föreslås nu i landskaps
lagarna om kommunalf örval:tning. 

I 44 § i Mariehamns kommunallag stadgas att stadsfullmäktige skall 
sammanträda första helgfria dag i januari för att bland annat utse 
förtroendemän i stället för dem, vilkas mandnttid utlöpt. Då det för 
valet av dylika förtroendemän visat sig vara nödvändigt att den stads
styrelse, som utses vid samma sammanträde, förbereder ärendet och in
kommer med förslag, har valet icke då kunnat förrättas, utan har det 
i allmänhet uppskjutits till ett senare sammanträde i januari. Att 
stadsstyrelsen bereds möjlighet att föreslå sammansättningen av sta
dens nämnder är särskilt viktigt efter nyval, då i allmänhet den po
litiska grupperingen i fullmäktige avspeglas såväl i stadsstyrelsen 
som i de viktigaste nämnderna. 

För att förbättra förutsättningarna för en ändamålsenlig och effek
tiv kommunal markpolitik har 57 § 1) punkten rikets kommunallag änd
rats den 28 mars 1969 (FFS 214/69). Ändringen innebär att kvalifice
rad majoritet icke längre skulle erfordras för fullmäktiges beslut om 
inköp av fast egendom . Ett dylikt beslut förutsätter dock att anslag 
för detta ändamål finns upptaget i budget . Upptagande av nytt anslag 
även för detta ändamål skulle liksom tidigare kräva lcvalificerad ma
joritet. 

Den alltmer aktiva tomtpolitik, som numera bedrivs av såväl lands
kommuner som Mariehamns stad, bör enligt landskapsstyrelsens uppfatt
ning i görligaste mån främjas. På grund därav synes en motsvarande lag
ändring i kommunalförvaltningslagarna vara motiverad. 

Stadgandena angående tilläggsbudget har i rikets kommunallag änd
rats genom en lag den 13 juli 1962 (FFS 373/62). Genom ändringen har 
kommunens fullmäktige rätt att senast den 15 september eller därefter 
inom en månad från det uppgift ingått från skatTebyrån om sammanlagda 
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antalet- skattören, som påförts eller berä knats .bliva påförda vid 
beskattningen, innan uttaxeringen per skattöre fastställts antaga 
tilläggsbudget för finansåret. Landskapets kom.munalförvaltningslagar 
upptar icke denna begränsning beträ ffande tiden för antagande av till
l äggsbudget , men har i stä llet noggranna bestämmelser om på vilket 
sä tt tilläggsbudget skall finansieras. Landskapsstyrelsen anser, att 
i fråga om tilläggsbudget icke borde finnas onö.diga begränsningar, 
utan kommunens fullmäktige skulle vid fastställande av tilläggsbudget 
i tillämpliga delar följa bestämmelserna om ordinarie budget. För den li 
skull föreslås ändring av 99 § i landskapslagen om kommunalförvalt-
ning i landskommunerna i landskapet 1-iland och 81 § i landskapslagen 
om kommunalförvaltning i Mariehamns sta d. 

Med hänvisning till det ovan anförda f å r landskapsstyrelsen vördsamt 
förelägga landstinget till antagande 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av landskapslagen om kommunalförvaltning i 
landskom.munerna i landskapet Åland. 

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 14 §, 49 § 3) punk
ten, 56 § 1) punkten och 99 § landskapslagen den 18 april 1956 om 
kommunalförvaltning i landskummunerna i landskapet Åland (16/56) , av 
dessa lagrum sådan 49 § 3) punkten lyder i landskapslagen den 4 juli 
1963 (32/63), samt fogas till 19 § ett nytt 2 mom. såsom följer: 

14 §. 
Kommunal rösträ tt tillkom.mer envar, man och kvinna, som innehar 

åle,ndsk hembygdsrä tt och vid valårets ingång fyllt minst tjugu år 
samt under valåret mantalsskrivits eller bort mantalsskrivas i kom
munen. 

Rösträtt tillkommer dock icke: 
1) den, som står under förmynderskap; samt 
2) den, som övertygats . om att vid kommunala val hava köpt eller 

sålt röst eller gjort försök därtill eller på flere än ett stä lle 
avgivit sin röst eller genom våld eller hot stört valfriheten, ända 
till utgången av det sjätte kalenderåre t efter det, då slutlig dom 
i saken gavs. 

19 §. 

Har till kommunalt 'fö'rtroendeuppdrag vald person efter valförrätt
ningen dömts till tukthus eller f ör annat än i 14 § 2 mom. 2) punkten 
avsett uppså tligt brott till fängelse, ä ga fullmäktige r ä tt att pröva , 
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huruvida han alltjämt skall tillåtas kvarstå i sitt uppdrag . Giver 

brottets art eller det sätt på vilket brottet begåtts vid handen, 

att den dömde icke är värd det förtroende och den aktning uppdraget 

förutsättery må fullmäktigey såvida den dömde icke själv anhållit 

om befrielse från uppdraget förklara att hans förtroendeuppdrag upp

hört. Vad här är stadgat, skall jämväl äga tillämpning även om domen 

icke är slutligy då fråga är om hovrätts utslag. Med förtroendemän 

avses även medlemmar och suppleantery vilka av fullmäktige valts till 

nämnd eller kommissiony som tillhör statens eller landskapets för

valtning . 

49 § . 

Kommunalfullmäktige äga sammanträda åtminstone: 

3) senast i oktober för att vid behov, enligt vad därom är sär

skilt stadgat, utse medlemmar i skatte- och prövningsnämnderna samt 

framställa förslag om förskottsskattörets storlek för följande år; 

samt 

56 §. 
För fattande av beslut erfordras att minst två tredjedelar av de 

närvarande fullmäktige biträda beslutet, då ärendet angår: 

1) försäljning eller byte av fast egendom, förutom vad byggnads

tomter och genom byggnadslagstiftning reglerade angelägenheter beträf

far; 

99 §. 
Kommunalfullmäktige må antaga tilläggsbudget för finansåret. Här

vid iakttages i tillämpliga delar, vad om budget är stadgat. 

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 11 §, 44 §, 45 § 

1) och 3) punkterna, 52 § 1) punkten och 81 § landskapslagen den 

28 mars 1961 om kommunalförvaltning i Mariehamns stad (4/61), av 

dessa lagrum sådana 44 § samt 45 § 1) och 3) punkterna lyder i land

skapslagen den 4 juli 1963 (31/63), samt fogas till 16 § ett nytt 
2 mom. såsom följer: 

11 §. 
Kommunal rösträtt tillkommer envar, man och kvinna , som innehar 
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åländsk hembygdsrätt och vid valårets ingång fyllt minst tjugu år 
samt under valåret mantalsskrivits eller bort mantalsskrivas i staden. 

Rösträtt tillkommer dock icke~ 
1) den, som står under förmynderskap; samt 
2) den, som övertygats om att vid kommunala val hava köpt eller 

sålt röst eller gjort försök därtill eller på flere än ett ställe 
avgivit sin röst eller genom våld eller hot stört valfriheten, ända 
till utgången av det sjätte kalenderåret efter det, då slutlig dom 
i saken gavs. 

16 §. 

Har till kommunalt förtroendeuppdrag vald person efter valförrätt
ningen dömts till tukthus eller för annat än i 11 § 2 mom. 2) punkten 

avsett uppsåtligt brott till fängelse,äga stadsfullmäktige rätt att 
pröva, huruvida han alltjämt skall tillåtas kvarstå i sitt uppdrag. 
Giver brottets art eller det sätt på vilket brottet begåtts vid han
den, att den dömde icke är värd det förtroende och den aktning uppdra
get förutsätter, må fullmäktige, såvida den dömde icke själv anhållit 
om befrielse från uppdraget förklara att hans förtroendeuppdrag upp
hört. Vad här är stadgat, skall jämväl äga tillämpning även om domen 
icke är slutlig, då fråga är om hovrätts utslag. Med förtroendemän av
ses även medlemmar och suppleanter, vilka av fullmäktige valts till 
nämnd eller kommission, som tillhör statens eller landskapets förvalt
ning. 

44 §. 
För val av ordförande och viceordförande samt för bestämmandet av 

sättet för delgivande av kallelsen till sammanträde ävensom för val 
av medlemmar i stadsstyrelsen sammankomma fullmäktige första helgfria 
dag i januari månad klockan 18. 

45 §. 
Stadsfullmäktige sammanträda dessutom åtminstone: 
1) i januari för att utse förtroendemän i stället för dem, vilkas 

mandattid utlöpt vid utgången av föregående år, såframt ej annorlunda 
är om valet stadgat, samt för val av i 90 § nämnda årsrevisorer och 
ersättare för dem; 

3) senast i oktober för att vid behov, enligt vad därom är särskilt 
stadgat, utse medlemmar i skatte- och prövningsnämnderna samt för att 
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framställa förslag om förskottsskattörets storlek för följande år; och 

52 §. 
För fattande av beslut erfordras att minst två tredjedelar av 

de närvarande fullmäktige biträda beslutet 9 då ärendet angår: 

1) försäljning eller byte av fast egendom, förutom vad byggnads
tomter och genom byggnadslagstiftning reglerade angelägenheter be
träffar; 

81 §. 
Stadsfullmäktige må antaga tilläggsbudget för finansåret. Härvid 

iakttages i tillämpliga delar 9 vad om budget är stadgat. 

Mariehamn, den 8 april 1970. 

På landskaps ns vägnar: /) 

Lantråd 1 tin Isaksson \ #~ ~/ 
Lagberedningssekreterare Sune Car;:s~. 


