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LAGUTSKOTTETS betänkande m 6/1966 öv er 

landskapsstyrelsens framställning till 

Ålands landsting med förslag till landskaps

lag angående ändring av landskapslagen om 

kommunalförvaltning i Mariehamn (m 19/1966;. 

Förenämnda framställning, varöver landstinget inbegärt lagutskottets 

utlåtande, har utskottet, som i ärendet hört stadsdirektören i Marie

hamn, behandlat och får för landstinget vördsammast framhålla följande: 

Ändringsförslaget motiveras av den nya lagen om landstingsval och \ 

kommunalval, som infört fyra års mandattid för stadsfulln.äktige i stäl- I 
let för tre. De kommunala nämnderna, vilka nu valts på tre år, böra så

lunda väljas på fyra är sålunda, att deras mandat sammanfalla med stads

fullmäktiges mandattid. 

Mot förslaget har utskottet därför i sak intet att anmärka, men 

redaktionellt har 65 § 2 mom. ändrats sålunda, att de sista orden i mo

mentet "begynner den samtidigt som fullmäktiges mandattid" ändrats till 
11 begynner den samma år som fullmäktiges mandattid". 

I samband med ändringsförslaget har utskot~et observerat den olägenhet ' I\ 
som stadgandet i kommunalförvaltningslagens § 44 innebär, nämligen att 

såväl medlemmar i stadsstyrelsen som personer till de kommunala förtroen

deuppd:J;;ag, som vid årsskift et bli va lediga, skola väljas vid fullmäk

tiges första sammanträde i januari. Detta innebär i praktiken, antingen 

att valen skola förrättas enligt förslag, som beretts av den vid års

skiftet avgående stadsstyrelsen, eller att valen verkställas utan förbe

redande förslag eller att valförri;:ittningen måste ajourneras till ett se
nare sammanträde, dä den nyvalda stadsstyrelsen hunnit bereda fö r slaget. 

Stadgandet i förenämnda 44 § har samband med det nu framställda änd

ringsförslaget, och utskottet anser sig därför oförhindrat att till be

handling upptaga ett i utskottet väckt förslag om ändring av :riämrJ,da lag

rum och i samband därmed av 45 §. Enligt vad utskottet funnit lämpligt, 

borde personer till de kommunala förtroendeuppdragen väljas vid ett sam

manträde, då den nya stadsstyrelse'n redan blivit utsedd och kunnat bereda 

förslaget, lämpligast i januari. En härav betingad ändring har in~örts, 

samtidigt som 45 § punkt 1) ändrats sålunda, att förtroendeuppdr~gen skola 

besättas i januari samtidigt som årsrevisorer och ersättare för qem väl
jas. 

Utskottet får därför vördsammast föreslå, 

att landstinget ville antaga nedanstående 

förslag till 

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

angående ändring av land skapslagen Oll\. kommunalförvaltning i Mariehamn. 
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I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 14, 44, 45 och 65 §§ 
iandskapslagen den 28 mars 1961 om kommunalförvaltning i Mariehamns sta<l 

(4/61), 65 § sådan den lyder i landskapslagen den 4 juli 1963 (31/63), 

såsom följer: 

14 §. 
Tien, som------(1 mom.)-----sextio år. 
Tien, som under fyra år i följd innehaft kommunalt förtroendeuppdrag, 

är berättigad att under de fyra följande åren åtnjuta befrielse från 

sådant uppdrag, där icke annorlunda är särskilt stadgat. 

Tiå som-----(3 mom.)-----anses giltigt. 

44 §. 
För val av ordförande och viceordförande samt för bestämmande av sät

tet för delgivande av kallelse till sammanträde ävensom för val av med

lemmar i stadsstyrelsen sammankomma fullmäktige första helgfria dag i 

januari klockan 18. Tien till ären äldste av fullmäktige leder därvid 

förhandlingarna till dess ordförande och viceordförande blivit valda. 

45 §. 
Stadsfullmäktige sammanträda dessutom åtminstone 

1) i januari för val av i 90 § nämnda årsrevisorer och ersättare för 

deu samt för val av personer till de kommunala förtroendeuppdrap, som 

vid årsskiftet blivit lediga; 

2) senast i juni • • . • • .. • • punkt 2 ), • , • , , , av ansvq:r~fri.h~t ~ 

3) senast i september • , • , ·~· •• punkt 3) förrättas;, samt 

4) i decembe;r o,q"'''"' pu,:µkt 4), \\\"i ''°' bör godkännas,. 
, , , I 

6.5. §. ~ 
' . 

Stadsstyr~l,sen till~-::-:-~--(l mom. )----- stående nämnd er, .. ' .. 

Nämnderna~ medlemmar utses ~v et~dsfullmäktige pä fyra är, d~r i~ke 

annorlun4a ä:r stadgat i :J.ag, :reglame~te el.l.er tnatruktion, Ä:r os.ndat
tiden f~r i l~g eller annan nämnd fyra ~r, begynne~ qen ~amma år som 
fullmäktiges mandattid, 

För varje-----(3 mom , )-----i nämnden, 
_..,..,.,,~-- .. -

Denng lag träder i kraft den i januari 1967, 
Sådan i lag påbjuden eller annan nämnds mandatti.d, som omf.atta,p t:re 

år., skall anses förlängd till utgång en av år 1967, Mand~tt,iden fitir så
dan nämnd skall ef'ter denna lags ikraftträdande vara fyra år, såvitt 
icke ~ramdeles annorlunda stadgas. 

Mariehamn, den 17 mars 1966. 

På 
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iagutskattett~,~~~ , 

fif{~son 

a=--~« . ?( ~el ~~inoff 
sekreterare. 

ordförande. 

Närvarande i utskottet: Jan Erik Briksson 1 ordförande 9 Eliel Per sson, 

Gustaf Jansson, Fridolf Karlsson och Nils Dahlman. 


