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LAGUTSKOTTETS BETÄNK.ANDE nr 23/1973-74 
med anledning av landskapsstyrelsens fram

ställning till Landstinget med förslag 

till 

l)landskapslag angående ändring av 

landskapslagen om kommunalförvaltning i 

lands kommunerna i landskapet Åland; 

2)landskapslag angående ändring av 

landskapslagen om kommunalförvaltning i 

Mari eh amns stad; och 

3)landskapslag angående ändring av 

landskapslagen om samarbete mellan kommu

ner. 

Landstinget har inbegärt lagutskottets utlåtande över förenämnda 

framställning. Med anledning härav får utskottet vördsamt anföra föl

jande. 

Utskottet omfattar i sak landskaps styrelsens tre lagförslag på 

grund av den i framställningen framförda motiveringen. En medlem av 

utskottet (Olof Jansson) kunde likväl inte förena sig om utskottets 

åsikt beträffande ändringen av 43 § i landskommunernas kommunallag? 

som.han ansåg innebära en icke motiverad strä.ngering med tanke på de 

små kommunerna. 

Särskild uppmärksamhet har utskottet fäst vid 8 § landskapslagen 

om SCJmarbete mellan kommuner? vilket stadgande faktiskt medför en 

möjlighet för kommunålförbund· att i ett sent skede påföra delägar.

kommunerna kostnadsandelar för föregående budgetår. Utskottet har 

dock funnit att stadgandet med föreslagen innbörd är nödvändigt men 

förutsätter? att endast mindre ändringar i budgeten skulle verkställas 

i ett så sent skede. Många kommuner fäster stort avseende vid att 

större utgifter blir kända så tidigt att de kan beaktas i rätt bok

slut~ då kommunens bärkraftsklass annars kan olämpligt påverkas. 

Utskottet hax endast föreslagit en redaktionell ändring av stadgandet. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga de i frmn

ställningen ingående första och andra 

lagförslagen oförändrade, samt 

att Landstinget måtte antaga förslaget 

till lru1dskapslag angående ändring av land

skapslagen om samarbete mellan kommuner 

med följande ändring: 
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Angående ändringar i budgeten kan beslut fattas ännu vid i 2 morn. 

avsett s ammanträde före bokslute s godkännande. 

Mariehamn, cl.en 18 
vägnar : 

Rolf Sundrnan . 

Närv!lrande i utskottet:ordföranden DaYi.lman, viceordföranden Olof 

Jansson s amt le dru:nö terna Sund blom, Salmen och Bengtz . 
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