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LAGUTSKOTTETS betänkande m13/1960
över landskapsstyrelsens fran1ställni ng
till Ålands landsting med förslag till
mi3/1960.
landskapslag om kommunalförvaltning i
· ·1VIariehamn. (m 20/1960.)
Förenämnda framställning varöver landstinget inbegärt lagutskottets
utlåtande har utskottet behandlat och får för landsting et vördsammast
framhålla följande:
Med hänvisning till landskapsstyrelsens allmänna motivering, som påvisar nödvändigheten av denna lagstiftning, skall utskottet i det följande beröra endast de delar av lagen, beträffande vilka anledning finnes
till uttalanden och ändringsförslag •
..§__§_. Avfattningen av mom. 3 avviker från landstingsbeslutet den 26
JI19.rs 1960, i det att orden "i lag" tillkor.nmi t. Enligt upplysnin g av lagberedning ssekreteraren Sundman hava orden införts oavsiktligt, varför
utskottet strukit dem. Instruktioner för nililnder och tjänsteinnehavare
kunna nämligen utfärdas jämväl av stadsstyrelsen på grund av re glementen.
§ 11. Med hänvisning till vad utskottet framhållit i sitt betänkande
N1l 12/1960 angående försla get till ändring av kommunallagen för landskomraunerna, § 14, har ut skottet från mom. 1 strukit orden "före valåret" och
sålunda godkänt la gtexten i den lydelse den hade i landsting sbeslutet
den 26 mars 1960. I denna del har Republikens President icke haft något
att anmärka lllot det tidigare landstingsbeslut e t.
§ 30. Avfattningen avviker frän det tidig are landstingsbeslut e t däri,
att detta efter ordet "lag " i moL1. 1 upptager även ordet "förordning ".
Ändringen är avsiktlig, i det att "lag " använts i vidsträckt bemärkelse
och avser att omfatta såväl förordnin g so m landskapslag och landskapsförordning. Landstinget synes kunna omfatta förslaget, s å dant d e t nu
föreligger.
_Lll. Beträffande mom. 2, där ordet "förordning" bortlämnats efter
ordet "lag", göres samma uttalande so m beträffande for mulering en av § 30.
i.J..2.. Enligt § 29a mom. 3 i landskapslag en d en 3 mars 1960 om ändring
av landskapslagen angående landskapsförval tningen kan bestämL1as att lagberedningssekreteraren skall handlägga ärenden, som ankomma på landskapssekreteraren, ifall bestämmelse härom int ages i arb e tsordning en. Det angrepp, som riktats niot det tidig are landstingsbeslutet och dess avfattning
av § 35, förefaller därför att vara onödigt, ty 11 landskapssekr eterare"
hade utan något so m helst tvivel ute s lutit även lagbere dnings sekre teraren
frän de valbara. Jl/led hänsyn till den möda, som nedlagts på omarbetning en
air lagtexten, har utskottet likväl icke velat föreslå någon ändring av
Q
ensamma.
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§ 45 . Utskottet, som olilfattar förslaget i princip, har dock infört
ordet "senast" i punkt 3), dels i konsekvens med lagtexten i punkt 2),
dels för att möjliggöra tidigare val, ifall detta l ämpligen kan verkställas.
§ 46. Ifall valet av stadsstyrelse ell er behandling av ärende, som
näiililes i § 45, icke kan slutföras på stadgad tid, ahk01mner det på stadsfullmäktige att bestämma dagen för den fortsatta behandlingen, icke på
ordförand en. Endast i det fall, att fullmäktige ej varit beslutföra, då
är.endet förekomrni t till behandling, ankommer det :på ordföranden att utsätta dag för dess upptagande. Utskottet har därför strukit orden "slutföras eller".
:Då förslaget i övrigt ick e givit utskottet anledning till uttelanden
eller ändringsförslag, får utskottet vördsammast för land stinget föreslå,
att landstinget ville godkänna lagförslaget, dock sålunda att nedannämnda lagrum erhåll a följande lydelse~
6 §.
Mom. 1 och 2 oförändrade.
Instruktioner för nämnder och tjänsteinnehavare samt stadens tjänstestadga utfärdas av stadsfullmäktige, såframt därom ej är annorlunda stadgat.
11 §.
Kommunal rösträtt tillkommer envar, man och kvinna, som innehar
åländsk hembygdsrätt och v id valårets ingång fyllt tjuguett år samt vid
senast förrättade mantalsskrivning upptagits eller bort upptagas i stadens mantalslängd.
Mom. 2 med punkter 1-3 oförändrade.

45 ~ Början oförändrad.
3) senast i september, då förslag uppgöres angående uttaxering per
skattöre enligt lagen om förskottsuppbörd, och vid behov, enligt vad
därom är särskilt stadgat, val av vederbör ligt antal ledamöter i skatteoch prövningsnämnderna samt ersättare för envar av dem förrättas;
4) oförändrad.

46 §.
Kan val av stadsstyrelse eller behand ling av ärende, som nämnes i
45 §, icke av fullmäktige handläggas på stadgad tid, åligge r det fullmäktiges ordförande att, så snart :::ke kan, utsätta dag för ärendets behandling.
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-3Mariehamn den 22 november 1960.
På la~utskottets vägnar:
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a h Erik Eriksson
ordförande.
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Närvarande i utskottet: Jan Erik Eriksson, Nils Tiahlman, Eliel Persson,
Gösta Nordman, Gustaf N. Jansson och Bertel Söderlund
(delvis).

