LAGUTSKOTTETS betänkande

m 7/1963

192

över

landskapsstyrelsens framställning till

N2 7/1963.

Å-

lands land st in g med förslag till landskapslag angående ändring av landskapslagen om
-

kommunalförvaltning i landskommunerna i landskapet Åland. (m 14/1963).
Förenämnda framställning, varöver landstinget inbegärt lagutskottets
utlåtande, har utskottet behandlat oc h får för landsting e t vördsammast
framhålla följande:
Förslaget går ut på att anpassa lags tiftningen efter utvecklingens
krav och möjliggöra en rationaliserin g inom förvaltningen, där sådan
enligt förhållandena kan komma ifråga. På skäl, som landskapsstyrelsen
anfört i

sin motivering, omfattar utskott e t initiativet såsom sådant,

men föreslår dock vissa

ändringar~

§ 10 mom. 1. I momentet har på nästsista raden införts ordet "uttryckligen", som icke återfinnes i 1956 års lag (16/56). Stadgandet
innebär i sin kategoriska utformning förbud för delegering i tvivelaktiga fall, som bero av lagtolkning och synes därför gå längre än
önskvärt ty lagen är icke så utformad att alla de fall, där kvalificerad majoritet erfordras, äro uttryckligen angivna. Utskottet har
därför strukit "uttryckligen''.

§ 10 mom. 3. I anslutning till motivering i betänkandet

m 6/1963

angående förslaget till ändring av landskapslagen om kommunalförvaltnin g i Mariehamns stad har utskottet förtydligat lag texten i detta
moment.

§ 81 mom. 3. Utskottet har utbytt ordet "skall" mot "kan", vilket
innebär att stadgandet icke är obli gat oriskt förpliktande. Dessutom
har utskottet infört bestämmelsen, att den, som utsetts att företräda
kommunalstyrelsen, icke har beslutand e rätt såsom ledamot av nämnden.
Utgående ifrån att justeringsutskottet vid expeditionen av lagen
skall införa sådana rättelser, som ifråga om lagtext e n e ljest kunna
komma ifråga, föreslår utskottet därför vördsammast,
att landstinget ville godkänna lagförslaget, dock sålunda, att nedannämnda lagrum erhålla följande lydelse:
10 §.
I reglemente för kommunalstyrelsen, i annat reglemente eller instruktion må bestämmas om överföring av fullmäktiges beslutanderätt i däri
angivna ärenden på kommunalstyrelsen e ller kommunens nämnd. Beslutanderätten i är enden, vid vilkas avgörande kvalificerad majoritet erfordras
eller som enligt lag skola avgöras av kommunalfullmäktige, må likväl
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-2icke sålunda överföras.
Mom. 2. Oförändrat.
·-

Mom. 3. I 2 mom. nämnd avdelning eller sektion, kommunaldirektör,
ledamot eller tjänsteinnehavare i konmiunalsty~lsen e ller ordförand e ,
ledamot eller tjänsteman i kommuns nämnd må, såvitt icke annorlunda

är stadgat, i reglemente eller instruktion meddelas rätt att avgöra
på kommunalstyrelsen eller kommunens nämnd ankommande mindre betydelsefulla ärenden som nämnas i reglementet eller instruktionen. Ärende,
som gäller framställning till fullmäktige eller verkställighet av fullmäktiges beslut, skall dock i enlighet med 43 § behandlas av kommunalstyrelsen e ller vederbörande nämnd.
•'·
§ 81 mom. 3. För varje nämnd kan kommunalstyrelsen för ett år i sänder utse någon av sina medlemmar att företräda densamma i nämnden,dock
utan rätt att deltaga i nämndens beslut.
Mariehamn den 13 mars 1963.
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Närvarande i utskottet: Jan Erik Eriksson, ordförande, Eliel Persson,
Gustaf Jansson, Annemi Dahlblom och Berte l Boman.

