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LAGUTSKOTTETS betänkande NQ 5/1943 med an-

ledning av lanc1skapsnämndsns framställning 

till j~ands landsting med förslag till land7 

skapslag om kommunalförvaltning i Marieha~~lc 

Med anledning av förenämnda framställning, varöver lanc st in~et in be-· 

_g.l;U-t lagut.sko.ttets.-uU.åta.nde.,. :får utskottet vördsammast framhålla föl- · 

jonde: 
Framställningen h::tr, såsom landskapsnämnden i sin motivering framhål·-

ler, tillkommit på initiativ av stadsfullmäktige i MDriehnmn, vilka. an

sett nödvändigt för stadens utveckling och fnrkovrnn. 1 att stadsstyrelse

förvaltning införes i steden. Som grund för framställningen ligger även 

ett av stndsfullmäktige efter kommi tt~beredning uppgjort förslr.g till 

landskapsle~, i vilken 1n~agits ~e stRd~anden i rikets lRg av den 9 

december 1927, som berf'r st1:tdsstvrel8en, jiimtn sen'lro föräncringnr och 

tillägg. I övrigt innehållc,r förslaget endast ett fåtal ändring~r av den 

gällc.ndG kommunallo.gen 1 samtligt:t närmare berörda i L:mdskapsnämndens mo

tivE>ring. 

Tlhdpunkt8n för kodifieringen är, såsom lr,ndskopsnämndun även påpekar, 

måhända icke så o. lldelc,s lämplig, ty rede.n vid ärendets bohnndling i 

st 0.osfullmiikti.gc förutso.ttes, r:tt en gcnomgripEmdc revision sv hele. kom

munallc5stiftningon inom en icke så avlägsen framtid bör övervägas. Men 

i c.nsocnde till det stora antal parn.grafer, som b oröres av ändringc.rna, 

bleve lcjen synnerligen oh2nterlig, ifall ej kodifieringen samtidigt ge

nomfördes, och det morcrbote, som härav uppkommer, uppväges mångfalt av 

de förmåner, som sqn1111ri:nförandet av alln gällo.ndo stadgandcn i en enda 

lqg medför·, Att märkr. är nämligen dossut om, att stadens kommunallag se

dnn dess tillkomst rod'.:ln fem gångEJr blivit ändrnd och c.tt dessr- ändrin

gar givetvis uppmärksammats vid kodifioringen. 

Vid 3rnnskningen o..v lo.gförslaget hc.r utskottot icke funnit skäl till 

sakliga ändrin3ar· .. Ett antal ändri~gnr i stilistiskt avseende hr,r utskot

tet emmllortid förcslngit och konsekvensen ho.de fordro..t, c.tt ännu flera 

ändringsförsl"~ :t sa,gc'10 rivseen~e '"".in1"ts. net <:i.r uppenbart P.tt lagen, som 

innohållor stadgandon, oförändrade till sin ord~lyoelso sod~n år 1873, 

vid sidan o.v paragrafer,, som tillkommit under årc,ns lopp och i vissa 

fall ändrats så sent som ar 1947 1 i stilistiskt hänseende är en föga ho

mogen produkt,. men tiden h::cr icke 1113 dgivi t E:Jn mera 3 enomgripande gr[msk

nin.~ i språkligt hänseende •. Dock förutsätter utskottet,, att justerings

och expeditionsutskottet ännu skall företaga smärre spååklign rättelser. 

Ut skl")ttet f8r därför för 1-:mr stino;e t vördsammns t föreslå, 

ntt l s ndstinget ville godkänna fr~mställ-
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ningen, dock gålunda att nedannämnda lagrum 

antagas i följande i stilistiskt hänseende 

ij.ndrade lydelse 2 

~ 2. 
Där samarbete anses böra äga rum mellan staden och angränsande lands

kommun i något ärende och kommunerna icke kunna enas därom, må den kom

mun, som önskar samarbete, ingå med nödig utredning i ärendet och förslag 
\ 

till dess ordnande till landskapsnämnden, som äger avgöra detsamma.· 

~ 14 mom. 2. 

Om ordförande eller vicerOrdförande dör eller avgår i följd av bort

flyttning eller 1=1.nnqn li=i.~fl nrs1=tk , :tnn.,n tir'len för hans uppilrng är ute, 

utses annan person i hans stiUle för aen,tic'l, som q; erstår. 

~ 18 mom. 3. 

Kallelse bör utfärdas minst fjorton dagar före sammanträde, där stads~ 

direktör, biträdande stadsdirektör eller ledamot i stadsstyrelsen väljes 

eller fråga om stadsdirektörens eller biträdcnde studsdiroktörs skilj nnde 

från befe.ttningEm hcndlägges eller VRl nv stadens revisorer och rovisors• 

ers~ttRre eller medlemmar i stadens taxerings- och prövningsnämnder för" 

rättRs samt antalet revisorer ellor medlemnmr i taxeringsnämnden bestäm ... 

mes_ eller stadens utgifts- och inkomststat för följande år fastställes 

eller a v stadens revisorer avgiven berättelse granskas (uteslutning). 

Till fUllmäktiges alla övrigo. sammanträden knn kr.llelse utfärdas senast 

dagen före sammanträdet. 

~ 34. 
Stadsstyrelsen till biträ~e kunna fullmäktige tillsätta under styrel ... 

sens inseende st åcnde nämnder. 

Nä,mndernns medlemmar utses av stadsfullmäktige, där icke annorlundR 

är stadgat. För varje nämnd sknll sto.S.sstyrelscn för EJtt år i s'.inder ut-

se sin ordförande eller nngon AV sina ledCTmöter att densamma i nämnden 

företräaa. nen s 81unr'lri ~,,.,, r'ln <::,gc>r r:tt;t .,t.t nq_rvnrn .. vid nämnc1ens samman

träde sAmt cel t a ga i. överliig i;;;ning, men ej i beslut ~ 

Mom. 3 oförändrat. · 

Mom •. 4 oförändrat. · 

För ht'-ndho.vande av förvnltningsuppgifter kunna jämväl tillsättas 

tjänstemän utöver medlemmarna i . stadsstyrelsen och nämnder_. ' Om inrät to.nd 

av tjänster beslutn -fullmäktige,, Beträffnnc1e onställ o.nde och avskedande 

~v rylikn tjänstemän må bestämme iser merrelqs 1 reglementen och instruk

tioner. 
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Ordf~rande i stadsf'ullmaktige och s tadsstyrelsen ell I.. .. ~ 

. _ er av fullmaktige 
utseeda nämnder åligger att tillse, att protokoll jämte bilagor och r o·

gister över dessa samt övriga handlingar omsorgsfullt förvaras och vi d 

_ltebov hållas tillgängliga för kommunens medlemmar, så ock att de vid h ans 
avgfmg,.fr.-3n befRttningen övor1 ämn,:,s flt eft t ··a 

"' . - - a · . er ra aren. 
Mom. 2 nch 3 oföränorade • 

Närvarande 

Mariehamn den 26 februari 1948. 

På lagutskottets vägnar; -

i utskott~t: Tor Brenning, ordförande, Herman Mattsson 

Gunnar Jansson, Jonntn~ Sjöblom, Paul Påvals (delvis) 
Larson (suppl~ delvis). , 

(~elvis ), 

Art hur 


