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LAGUT SKOTTET S betänkande
~ 6/1963.

m 6/

1963 över land-

skapsstyrelsens framställning till Ålands landsting med förslag till landskapslag angående ändring av landskapslagen om kommunalförvaltning i
Mariehamns stad.

(m

13/1963)

Förenämnda framställning, varöver landstinget inbegärt lagutskottets
utlåtande, har utskottet behandlat och får för landstinget vördsammast
framhålla följande:
Förslaget går ut på att anpassa lagstiftningen efter utvecklingens
krav och möjliggöra en rationalisering inom förvaltningen, där sådan
enligt förhållandena kan komma ifråga. Utskottet omfattar på skäl, som
anförts i landskapsstyrelsens motivering, initiativet såsom sådant, men
föreslår dock en ändring, som innebär , ett förtydligande av stadgandet i

§ 7 mom. 3.

Innebörden av ändringsförslaget är att i 2 mom. nämnd

avdelning, sektion, stadsdirektören o.s.v. skall i reglemente kunna meddelas rätt att avgöra på stadsstyrelsen eller av staden tillsatt nämnd
ankommande mindre betydelsefulla ärenden, men att ärendet, om det medför
framställning till stadsfullmäktige eller verkställighet av stadsfullmäktiges beslut, dock skall behandlas av stadsstyrelsen, ifall stadsdirektören, ledamot av densamma eller tjänsteinnehavare i stadsstyrelsen
handlagt detsamma, eller av vederbörande nämnd, om dess ordförande, ledamot eller tjänsteman tagit reglementsenligt befattning med ärendet.
Jämföres

ändringsförslaget i dess föreliggande utformning med stadgan-

det i § 39 mom. 1, enligt vilket "Framställningar och utlåtanden, som
ingivas till stadsfullmäktige eller som av fullmäktige eller för visst
ändamål tillsatt nämnd avgivas till myndighet, skola, där ej annorlunda
är stadgat, insändas genom stadsstyrelsen", kan missförstånd uppstå,
som äventyrar ändamålet med den åsyftade rationaliseringen. Utskottet
föreslår därför en omstilisering av mom. 3; utan saklig ändring av förslagets innebörd.
Utgående ifrån att

justerings~tskottet

vid expeditionen av lagen skall

·införa sådana rättelser, som ifråga om lagtexten eljest kunna komma ifråga, föreslår utskottet därför vördsammast,
att landstinget ville godkänna lagförslaget,
dock sålunda, att § 7 mom. 3 erhå ller följande
lydelse:

7 §.
Mom. 3.

I 2 mom. nämnd avdelning eller sektion eller stadsdirektö-

ren, ledamot eller tjänsteinnehavare i stads s tyrelsen eller ordförande,
ledamot eller tjänsteman i stadens nämnd må , s å vitt icke annorlunda är

J
I

1 '
-2stadgat, i reglemente eller instruktion meddelas rätt att avgöra på
stadsstyrelsen eller stadens nämnd ankommande mindre betydelsefulla

ärenden, som nämnas i reglementet eller instruktionen. Ärende, som gäller framställning till stadsfullmäktige eller verkställighet av stadsfullmäktiges beslut, skall dock i enlighet med 39 § behandlas av stadsstyrelsen eller av vederbörande nämnd.
Mariehamn den 13 mars 1963 ,
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l:~utskt;;;t f;;J
Erik Eriksson

(2.. -45-<~;'
:-t:;:Axel Ku:f}f schinoff
sekreterare.
Närvarande i utskottet: Jan Er ik Eriksson, ordförande, Eliel Perssom,
Gustaf Jansson, Annemi Dahlblom, Bertel Eoman.
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