
Mot.nr 3/1972-73. 
LAGUTSKOTTETS betänkande nr 6/1972-73 

med anledning av ltm Åke Barnbergs m.fl. 

lagmotion med förslag till landskap slag 

angående ändring av landskapslagen om 

samarbete mellan kommuner. 
Med anledning av ovannämnda lagmotion 9 varöver Landstinget inbegärt 

utskottets utlåtande, får utskottet vördsamt anföra följande: 

Gällande stadgande om röstfördelningen mellan kommunerna ställer 

Mariehamns stad i en avsevärt sämre ställning än landskommunerna. Så

som motionärerna påpekar1 bör det främja ett interkommunalt samarbete 

inom landskapet om detta sakförhållande ändras till stadens förmån. 

Utskottet har funnit att förslaget för lands1rnmmunernas del med nu

varande invånarantal medför sammanlagt 20 röster. Med stadens 9 röster 

blir det totala röstetalet 29 och staden kommer att ligga mycket nära 

en tredj edel av rösterna. För att en kommun icke skall ha alltför stora 

möjligheter att förhindra beslut, som förutsätter två tredjedels röst

övervikt, har utskottet stannat för att föreslå ett högsta röstetal 

om 8 för medlemskommun. En medlem omfattade icke utskottets förslag 

utan ville begränsa röstetalet till 7. 
För att olika intressegrupper inom en kommun skall få möjlighet 

att framföra sina åsikter vid f örbundsfullmäktige borde rätteligen 

antalet fullmäktige för en kommun överensstämma med antalet röster. 

Utskottet 9 som av formella skäl icke nu kan föreslå ändring häri 9 emot

ser att landskapsstyrelsen vidtager åtgärder för en sådan ändring av 

den aktuella landskap slagen. Samtidigt kunde också undersökas, i vill{en 

utsträckning den föreslagna lagändringen inverkar på kommunalförbundens 

röstetal med omedelbar verkan. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga lagförsla-

get med följande ändring: 

5 §. 

Förbundsfullmäktig tillkommer en röst för v~rje påbörjat tusental 

mantalsskrivna invånare i hans hemkommun 9 dock så att högsta röste

talet för medlemskommun är 8. 

samt 

att Lanistinget måtte hemställa om en 

ändring av landskapslagen om samarbete mel

lan kommuner så att medlemskommun kan re

presenteras av samma antal förbundsfullmäk

tige som kommunens röstetal. 
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riehamn, den 4 decem~er 1972. 

la gut skottets 
'- I 

<::::::----....,, 
Erik Rask 

vägnar: 
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Närvarande i utskottet: ordföranden Rask, viceordföranden Dahlman 

samt ledamöterna Karl Sund blom, Olof M. Jansson och Georg Wideman. 


