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LAGUT3KOTTETS betänkande Ng 2/195 9 

over landskapsstyrelsens framställning 

till Ålands landsting med förslag till 

landsk.apslag or.1 samarbete mellan kommuner. 

(I'Jg 2/1959). 

Förenämnda framställning varöver landstinget inbegärt lagutskot-

tets utlåtande,har utskottet behandlat och får för landstinget vörd

sam.mast framhålla följande: 
I sin frariställning till landstinget med förslag till landskaps

lag om förvaltningen i landskor:1munerna i landskapet Al and (Ng 11/1955) 

frar.1h åller landskapsstyrelsen, att den redan vid den förberedande :be

handlingen av principerna för lagförslaget frångått tanken att kodi

fiera kommunallagstiftningen och stannat för att särskilja icke blott 

den egentliga konmunal förvaltningen från kommunalJJeska t tningen; utan 

även lagstiftningen or.1 samarbete mellan kommuner från förstnär.m da lag

stiftni:ng sgebi t. Dessutom lämnades Eariehamns stads komr_mnalförvalt

ningen uto~ förslaget. Landstinget godkände dessa all~~nna riktlinjer 

för lagstiftningen på det kommunala OQr ~det. 

Utskottet behöver därför icke närmare uppehålla sig vi d frågan 

om behovet av denna lagstiftning, utan överg år under hänvisning till 

ovansagda och landskapsstyrelsens motivering till lagförslagets de

taljer. 

1 §. Lagens syfte:ri.ål att reglera det samfällda handhavandet av 

gemensamma kommunala angelägenheter synes böra särskilt franhållas. 

Utskottet har därför kompletterat lagtexten i mom. 1. 

3 L Xomplettering av lagtexten i mof:1. 2 , utvisande att det an

konuner på förbundsfullmäktige att tillsät t a förbundsstyrelse och 
nämnder. 

4 §. Xor:1munalförbunds grundstadga bör innehålla, förutom i fram

ställningen nämnda bes.tämmelser, för eskrifter om revision av räken

skaperna och godkännande av den årliga budgeten för för bundet. Möj

ligen har landskapsstyrelsen tänkt sig, att J:iest ämmelserna häro1:i in

rymmas under stadgandet i punkt 6 ) av förslaget (förbundets penning

förvaltning och tillsynen däröver), n en enligt utskottets uppfattning 

är det likväl nödvändigt att med hänsyn till den allmänna avfattningen 

av 6) komplettera bestämmelserna on innehållet i grundstadgan genom 

att införa två nya punkter 7) och 8 ). Förslagets punkter 7) - 13) har 

till följd härav av utskottet betecknats såsom 9 ) - 15}. 

Näst sista nomentet har omstiliserats. 
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5 §. Enl i~t förslaget t illkor.m1er förbundsfullmäktig en röst för 

varje påbörjat , hundratal aanta lsskri vna invånare i lians koriIDun. Ehuru 

detta icke uttryckligen säges i lagen, avses antalet nanta l sskrivna 

invånare unde r nästforegående år. Den nu gällande l andskaps lagen till

erkänner ombud så många röster, som motsvaras av antalet fullnäktige 

i den av honom (dem) före trädda koBMunen (5/37 ~ 6 mom, 2). Sanma 

stadgande ingår i rikets kommunallag (642/1948 § 1 47 mom. 1). Ändringen 

innebär en avsevärd förskjutning av röstförhållandena till förrn.An för 

landskapets större kormmner, vilka kom.l'lJ.e att erhålla ökat antal röster, 

medan de 111 indre korcmmnernas röstetal komme att minskas. Huru röstför.

hå llandena mellan torar.mnerna komme att ändras, ifall l andskapsstyrel

sens förslag omfattas, framgår av närslutna tablå, som uppgjorts på 

basen av antalet nanta lsskrivna inv ånare i landskapets kommuner under 

år 1958 och antalet fulh1äktige i de olika kommunerna~ 

Enligt 35 ~· i k.om:munalförvaltningslagen (1 6/1956 ) väljas kormnu

nalfull:mäktige i l andskommunerna till s ådant antal, att i k.ommun, 

vars folkmängd enligt mantalslängden utgör 

500 eller därunder utses 9 

över 500 men ej över 1.000 " 11 

" 1 000 Il il Il 2.000 Il 13 
Il 2D OO " " Il 3.000 Il 15 
Il 3000 " Il Il 4.000 Il 1 7 
Il 4000 " 1 9 

Enligt landskaps l agen om kommunalförvaltning i I'!lariehamn 

( 2~/1948 § 7) utgör antalet fullmäktige i L'ariehamn 15, oberoende 

av antalet mantalsskrivna personer. 

Då antalet. fullmäktige i varje kommun (förutom T:Iariehamn) :beror 

av antalet nantalsskrivna invånare, kan den av landskapsstyrelsen 

föreslagna röstberäkningagrunden visserligen anses vara riktig, men 

dä marg inalen me llan 1. 000 och 2. 000 personer Bed avseende ~ antalet 

fullmäktige är endast 2, under det att rnarg inalen ne llan E10tsvarande 

kommuners röstetal i förbundsfullnäktige blir 1 0 för varje tusental 

invånare, kan röststyrkeförhållan<le t .me llan s:nå och stora kor.mmner 

icke anses bliva rättvist. Gumman av rösterna i för h11ndsfullmäkt i ge 

bleve 230, om man utgår från siffrorna i tablån. Detta innebär, att 

de två största kommunerna kunde, ifall de äro ense, bronoa alla för

slag, som fordra tre fjärdedels majoritet, ja till och med försla g, 

som fordra två tredjedels ma joritet. Utskottet har tänkt sig möjlig
heten att föresl å s ådan röstbegränsning, att kommuns fullmäktige icke 
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få rösta för mera än en tiondedel av det vid stämman företrädda röste

talet, men då denna begränsning av rösterna t.ex. i de koP.Lmunala läkar

distrikten skulle innebära röstreducering för n.lla komrnuner utom de 

I'.linsta och tillerkänna varje medlenskomnun praktiskt t aget samma röste

tal, har tanken frångått s. 

För uppnående av rättvisa och större balans i röststyrke förhållan

det mellan koi:rrrn-1.merna har en medlem i u tskottet fra:r.iställ t s ådant 

kompromissförslag, att landskapsstyrelsens förslag skulle godkännas, 

men att rainsta antale t röste r, som kor.mun skall hava, fastställes ti 11 

9, d. v.s. till samma antal, som motsvaras av antalet fullmäktige i 

kommun med mindre än 500 r-iantalsskri vna inv &.nare, medan högsta röst-·· · 

antalet fastställes ti ll 25. Dett a kompromissförslag innebure en rös t 

reducering för I 1~ariehar:.1ns stads och J omala k.01:mmns vidkommande, Ben 

tills vidare lämna alla övriga kommuner oberörda. Utskott~t har icke 

omfattat dett a kompromissförslag, u t an ansett lämpligast att bibehålla 

den tidigare grunden för röstberäk.ningen, vilken principiellt gäller 

även i rikets kommunallag. 

Förslaget innebär en ändring av tiden för förbundsfullmäktiges 

mandat, som enligt den nu gällande landskapslagen varar, till dess 

de angelägenheter, för vilkas handl ägg ande de utsetts, blivit slut ligt 

avgjorda. Det föreslagna systemet, enligt vilket mandattiden i huvud

sak sammanfaller med mandattiden för de f ulli:1äkti ge, som förrättat 

valet, syne s vara att föredraga fran om det tidigare. I anseende till 

att förbundsfullr1äkti ge i regel komna att väl j as vart tredje år, synes 

stadgandet att kommun är berättigad att före utgån gen av mandattiden 

välja annan pe rson i den valdes ställe kunna uteläunas från mom . 4. 
6 ~' • De i denna paragraf föresl agna stadgandena om val av ord

förande och viceord.förande samt om tiden för uppdragens varal';:tighet 

synas vara l ämp l igare än ~otsvarande stadganden i den gällande l agens 

4 L 
7 0. Från först a raden i mom . 1 har ut skott et utelämnat orden 

"inom landskapet Al and". 

~Erfarenheten har visat, att i denna paragraf avsedda kun

görelser icke alltid ansl å s in oa skäli g tid och att vede rbörande ofta 

förs ummar att genast efter anslagstidens utgång u tfärda bevis över 

anslaget. Utskottet har fördenskull skärpt bestä~.mrn lserna paragrafens 
mom. 1. 
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13 §. Hänvisningen till 10 § mon . 1 är felaktig oc h har rättats 

t i 11 9 § m om • 1 • 

15 §. Omredigering utan saklig ändring. 

1 6 ~I Omredigering i mom. 2 utan s akliga ändringar. V 0 

1 9 §. Omredigering i mom. 3 utan sakliga ändringar. 

22 
(' 

Onstilisering utan sak.liga ändringar. ~ . 

23 f, 
J . Ordet "innan" i mon . 3 utbytts mot 11 förrän". 

24 ~. Omstilisering. 

25 f 
V 0 Omstilisering i mom . 1. 

27 och 28 CG. Enligt självstyrelselagen är l andstinget visserli gen 

berättigat att inför a bestänmelser om böte sstraff, utsätta vite och 

stadga oc annat äventyr inom rättsområden, hänförda ti ll l andskape t s 

l agst iftningsbehörighet. Ei nde r i:1öte r s å l unda icke för införande .av 

det föresl agna obetydliga bötesotraffet. ~kadeståndsskyl d i ghet för de 

försumlige föl jer även av straffla gens a lln änna otadgande i 9 kap . 

1 0. ~öjligen kan allmän åkl agare i landstaps lag även ävälvas skyldig

het att u tföra åtalet med hänsyn till rikslageno s tadgande i 14 5 0. 
Utskottet har emellertid tagit avs tånd fr än hela tanken at t 

kriminalisera försumLie lsen ifråga och i otället infört förvaltnings

la gens för landskor.mmnerna otadgande i § 25. Paragraf 28 har utelämnats, 

vilket inne bär omparagrafering av f öl jande paragra fer. 

30 § (2 9 §). Stadgandet i corn. 2 synes obilligt, då det innebär 

at t grundstadgarna för nu verkande kommunalf örbund autonatiskt ändras 

ut an kommune rnas hörande. Utsl:ottet har i stället för mom . 2 i förslage t 

infört den nu gäll and e l and ska:psl<1e;ens övergångsstadgande, dock sålun

da, att tiden inom vilten däri nänn da åtgärd skall vi dtagas förkortats 

fr ån tv å år till et t år. 

Hänvisande till ovansagda f år utskottet därför vördsammast före-
sl å , 

att landstinget ville antaga nedanst ående 
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L a n d s k a p s 1 a g 

om samarbete mellan kommuner. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

1 kap. Allmänna bestämmelser. 
1 § 
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För samfält handhavande av en eller flera gemensamma kommunala an

gelägenheter må kommuner i landskapet Åland sammansluta sig till kommu

nalförbund i den ordning denna landskapslag stadgar. 

För behandling av gemensam kommunal angelägenhet, som icke avser 

inrättande av bestående kommunal anläggning eller inrättning, må ock 

mellankommunal ombudsstämma hållas. 

Lag samma vare om angelägenheter, vilka enligt lag äro att anse så -

som gemensamma för två eller flera kommuner. 

Vad i denna landskapslag stadgas utgör icke hinder för kommuner 

att genom inbördes överenskommelser eller genom eljest av kommunerna 

fattade samstämmiga beslut verka för fullföljande av gemensamma upp

gifter. 

Äro i lag särskilda bestämmelser givna för kommunalförbund för 

visst ändamål, lände det till efterrättelse utan hinder av, vad i 

denna landskapslag stadgas. 
2 § • 

. Där kommunalförbund handhar angelägenhet, som det enligt särskilda 

stadganden åligger kommun att vårda, skola nämnda stadganden hava av

seende på kommunalförbundet. 

3 §. 
Kommunalförbunds beslutanderätt utövas av förbundsfullmäktige, så

vitt icke annat är stadgat. 

Förvaltning och verkställighet tillkomma av förbundsfullmäktige 

tillsatt förbundsstyrelse och nämnder. 

4 §. 
För kommunalförbund skall finnas grundstadga, vilken skall inne

hålla bestämmelser om 
1) förbundet$ namn , ändamål och vilken kommun, som skall anses som 

förbundets hemort; 
2) förbundsfullmäktiges och förbundsstyrelsens sammansättning~ 

3) förbundsfullmäktiges och förbundsstyrelsens åligganden, befo

genheter och verksamhet i allmänhet; 

4) förbundsstyrelsens beslutförhet och grunderna för röstberäk

ningen vid fattande av dess beslut, 
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5) utseende av förbundsstyrelsen underlydande nämnder och tjänste

ihnehavare samt antagande av erforderliga reglementen och instruktio~ 

ner för ordnande av förbundets verksamhet; 

6) förbundets penningförvaltning och tillsynen däröver ; 

7) revision av förbundet~ räkenskaper ; 

8) godkännande av årlig budget f ör förbundet ; 

9) förbundets rätt att upptaga l ån s amt att köpa, sälja eller byta 

fast egendom och att låta inteckna f ast eller lös egendom ; 

10) grunderna för medlemskommunernas skyldighet att tillskjuta me

del för förbundets verksamhet; 

11) medlemskommunernas ansvarighet f ör förbundets gäld; 

12) godkännande av avgifter f ör anlitande av förbundets inrätt-

ningar; 

13) ny medlems inträde i och medlems utträde ur förbundet; 

14) förbundets upplösning och likvidation; samt 

15) vad i övrigt anses vara nödigt för ordnande av förbundets för

hållanden. 

Handhar kommunalförbund vårdnaden av så dan angelägenhet, som med

lemskommun enligt särskilt stadgande är skyldig att vårda, må medlems

kommuns skyldighet att tillskjuta medel för handhavande av denna ange 

lägenhet icke begränsas. 

Skall kommunalförbund handha flera skilda förvaltningsuppgifter, 

bör i grundstadgan intagas bestämmelse , huruvida förbundsstyrelsen 

handhar samtliga angelägenheter eller om och i vad mån särskilda nämn

der handha förvaltningen av vissa angelägenheter . 

2 kap. Om förbundsfullmäktige. 

5 §. 
I förbundsfullmäktige skall varje förbundsmedlem vara representerad . 

I grundstadgan kan bestämmas, att varje förbundsmedlem skall represen

teras av två fullmäktige. 

Förbundsfullmäktig tillkommer s å många röster, som motsvara antalet 

fullmäktige i den av honom f9reträdda kommunen. Har kommun utsett fle 

ra ombud, skall sagda röstetal fördelas jämt mellan kommunens vid sam

mariträdet närvarande ombud. 

Förbund_sfullmäktige väljas av medlemskommunernas fullmäktige. För 

varje förb~ndsfullmäktig utses samtidigt en eller två ersättare . Val

bar till fullmäktig och ers~ttare är envar, som är valbar till kommu

nalt förtroendeuppdrag. 

Förbundsfullmäktige väljas för medlemskommunernas fullmäktiges å ter-
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stående mandattid, likväl så, att envar förbundsfullmäktig skall kvar

stå,till dess val av annan fullmäktig i hans ställe vunnit laga kraft. 

Val av förbundsfullmäktige skall förrättas vid första ordinarie sam

manträdet med nyvalda fullmäktige i medlemskommun. 

6 §. 
Vid förbundfsfullmäktiges första sammanträde efter val eller då ord

förande eller viceordförande icke är närvarande, föres ordet av den 

till åren äldste till dess val av ordinarie eller tillfällig ordflörande 

förrättats. 

Ordinarie val av ordförande och viceordförande för förbundsfull

mäktige förrättas vid det första sammanträdet varje kalenderår. 

7 §. 
Förbundsfullmäktige sammanträda på den ort, som förbundsfullmäktige 

bestämma. Kallelse till sammanträde skall av ordföranden meddelas 

skriftligen till samtliga förbundsfullmäktige ävensom förbundsstyrel

sen minst fjorton dagar före sammanträdet. Kallelse till första sam

manträde efter nyval utfärdas av de fullmäktige, som blivit valda från 

kommunalförbundets hemkommun. 

Är fullmäktig förhindrad att deltaga i sammanträde, skall han vida

rebefordra kallelsen till sin ersättare. 

Har tid och plats för sammanträde icke bestämts av förbundsfullmäk

tige, bestämmer sammankallaren härom. 

Förbundsfullmäktige äro beslutföra, om två tredjedelar av medlems

kommunerna äro företrädda. 

8 §. 
Förbundsfullmäktige sammanträda i maj och oktober månader samt 

därutöver, då landskapsstyrelsen, förbundsstyrelsen eller de flesta 

av fullmäktige det begära eller ordföranden finner det nödigt. 

Vid sammanträde i maj månad fattas beslut med anledning av berät

telsen om föregående årets räkenskaper och förvaltning. 

Vid sammanträde i oktober månad fastställes förbundets budget för 

nästkommande år samt förrättas val till de befattningar inom förbundet, 

vilka vid årets slut bliva lediga._ 

9 § 
Förbundsfullmäktiges beslut skall, sedan protokollet därom jus

terats, utan dröjsmål översändas i tvenne exemplar till envar medlems

kommun för att, desslikes utan dröjsmål, under fjorton dagar anslås så

som om offentliga kungörelser är stadgat. Det ena exemplaret återsändes 

omedelbart efter det kungörelsen anslagits till förbundsfullmäktiges 

ordförande med åtecknat bevis om anslagsdagen. Det andra exemplaret 
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å ter sändes efter anslagst1dens utgång med bevis om tiden, under vilken 

beslutet varit anslaget. 

Angår beslut någon person enskild, skall det medelst protokolls

utdrag, varti ll fogats besvärsundervisning, bevisligen delgivas honom. 

Tien, som verkställt delgivningen, bör på protokollsutdraget anteckna 

dagen för tillställandet jämte sitt namn, yrke och adress. 

10 §. 
I övrigt skall vad om kommunalfullmäktige är stadgat i landskaps

lagen om kommunalförvaltningen i landskomm~nerna i landskapet Åland 

(16/56) i tillämpliga delar lända till efterrättelse för förbunds

fullmäktige. 

3 kap. Om , förbundsstyrelse. 

11 §. 
Förbundsstyrelse jämte ersättare väljas vid förbundsfullmäktiges 

första sammanträde efter nyval~ Mandattiden utgår, då val av ny för

bundsstyrelse vunnit laga kraft, Förbundsfullmäktige utse samtidigt ord-
' 

förande och v iceordförande bland de valda • 

12 §. 
Förbundsstyrelsen äger hålla medlemskommunerna underrättade om den 

allmänna planläggningen av förbundets verksamhet samt om frågor av stor

re ekonomisk eller organisatorisk räckviddi 

Förbundsstyrelsen äger att från med lemskommuhernas styrelser in

fordra de yttranden och upplysningar, som erfordras för fullgörande av 

förbundsstyrelsens uppgifter. 

13 §: 
Förbundsstyrelsens beslut skall, då förbundsstyre lsen i anseende 

till sakens natur prövar det nödigt, delgivas s å som i 9 § 1 mom. är 

stadgat. Angår beslut någon person enskilt, skall beslutet delgivas, 

såsom i 9 § 2 mom. är stadgat• 

14 §. 
I övrigt skall vad om kommunalstyrelse är stadgat i l and skapslageh 

om kommunalförvaltningen i landskommunerna i landskapet Ål and (16/56) 
i tillämpliga delar lända till efterrättelse för förbundsstyrelse. 

4 kap. Om nämnd inom kommunalförbund. 

15 §. 
Har kommunalförbund för vårdandet av viss angelägenhet tillsatt 

nämnd, gäller om val av med lemmar i denna och om dess verksamhet vad 

i denna lag är stadgat om förbundsstyre lse. 

5 kap. Om kommunalförbunds hushållning. 

-------
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16 §. 

Vad i landskapslagen om kommunalförvaltning i landskommunerna i 

landskapet Åland (16/56) är stadgat om kommunal hushållning lände i 

tillämpliga delar till efterrättelse för kommunalförbund. 
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Förslag till budget skall uppgöras av förbundsstyrelsen. Övriga 

nämnder skola inom av styrelsen utsatt tid inlämna sina förslag till 

förbundsstyrelsen. 

Val av revisorer och ersättare för dem under det nästkommande året 

förrättas vid förbundsfullmäktiges sammanträde i oktober månad. I ny

bildat kommunalförbund väljas revisorerna och ersättarna vid förbunds

fullmäktiges första sammanträde för å terstoden av det löpande kalender

å ret. 

17 §. 
I samband med fastställandet av budgeten bestämma förbundsfullmäk~ 

tige enligt de i grundstadgan angivna grunderna de belopp, som envar 

medlemskommun äger tillskjuta till förbundet. 

18 §. 
Kommunalförbunds beslut om upptagande av l ån med längre återbetal

ningstid än fem år skall underställas l andskapsstyrelsen för fast

ställelse. Lag samma vare om beslut angående borgesförbinde lse . 

6 kap. Om bildande av kommunalförbund. 

19 §. 
Kommun äger väcka fråga om bildande av kommunalförbund . Sådan fråga 

kan ock väckas av landskapsstyr elsen. 

För att behandla fråga om bildande av kommunalförbund skall mellan

kommunal stämma sammankallas. Omfattar stämman förslaget om bildande 

av kommunalförbund, skall ett arbetsutskott tillsättas, som uppgör 

förslag till grundstadga och upprättar en utredning om det tilltänkta 

förbundets anläggningskostnader och å rliga driftskostnader, Stämman 

besluter därefter om kommunalförbund skall bildas. 

Har mellankommunal stämma beslutat om bildande av kommunalförbund, 

skall grundstadgan underställas landskapsstyrelsen för fastställelse , 

Finner landskapsstyrelsen, att fullmäktige i samtliga medlemskommuner 

beslutat godkänna grundstadgan och ansluta sig till kommunalförbundet, 

att grundstadgan icke står i strid med lag s amt at t bildande av det 

föreslagna förbundet skulle medföra a llmänt gagn, skall landskapssty

relsen fastställa grundstadgan och bestämma den tid, då förbundet 

skall träda i verksamhet. 

2 0 §. 
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Sedan grundstadga blivit fastställd, må förbundsfullmäktige genom 

enhälligt beslut antaga ändring däri. Uppnås icke enhälligt beslut 

utan blott majoritet för ändring av grundstadgan, skall nytt samman

träde h å llas tidigast efter en månad, varvid förbundsfullmäktige med 

tre fjärdedels majoritet kunna antaga ändringen. 

Hava samtliga till kommunalförbund anslutna kommuners fullmäktige 

beslutat lägga ny angelägenhet på kommunalförbundet, må därav på kallad 

ändring av grundstadgan göras såsom i 1 mom. är sagt. 

Kommun, som önskar inträda i vederbörligen bildat kommunalförbund, 

skall uppfylla de villkor, som förbundfsfullmäktige pröva skäligt upp

ställa. Landskapsstyrelsen må i sådant fall fastställa ändringen av 

grundstadgan, innan den inträdessökande kommunen uppfyllt nämnda vill

kor, men kommunen skall icke betraktas som medlem i förbundet, förrän 

villkoren äro uppfyllda. 

7 kap. Om medlemskommuns utträde ur kommunalförbund. 

21 §. 
Medlemskommun må utträda ur kommunalförbund, då detta är tillåtet 

enligt grundstadgan eller då förbundets samtliga medlemmar samtycka 

därtill. 

Medlemskommun, som önskar utträda ur kommunalförbund, skall ansöka 

därom hos landskapsstyrelsen. Över ansökan skola övriga kommuners 

fullmäktige höras. 

Finner landskapsstyrelsen sådana skäl föreligga, som berättigar 

medlemskommun till utträde ur kommunalförbundet, och förmår medlemskom

munen ensam för sin del uppfylla de förpliktelser, som varit anför

trodda kommunalförbundet, skall landskapsstyrelsen förordna om med

lemskommunens utträdfe och bestämma tiden härför. 

8 kap. Om kommunalförbunds upplösning. 

22 §. 
Kommunalförbund må upplösas 

då förbundet enligt grundstadgan skall upphöra med sin verksamhet; 

då förbundsverksamheten icke kan med fördel fortsättas eller ända-

målet med förbundet lämpligare kan på annat sätt tillgodoses; eller 

då förbundsmedlemmarna äro ense om förbundets upplösning. 

23 §. 
Vill medlemskommun väcka fråga om upplösning av kommunalförbund, 

skall ansökan därom göras hos landskapsstyrelsen. 

Över sådan ansökan skola övriga f örbundsmedlemmar höras. 

Slutligt beslut om kommunalförbunds upplösning må icke fattas, förr-

...... -. _________ _ 
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än utredning förebragts om att förbundets samtliga skulder och a ndra 

förpliktelser blivit likviderade, 

Då kommunalförbund upplösts, skola de till förbundets arkiv hörande 

handlingarna överlämnas till landskapsstyrelsen att förvaras i land

skapsarkivet. 

24 §. 
Vad i detta kapitel är stadgat äger motsvarande tillämpning i det 

fall, att kommunalförbund, som handhar flera angelägenheter, skall 

upphöra att handhava någon av dessa. 

9 kap. Om mellankommunal stämma. 

25 § • 
Vad i denna lag är stadgat om förbundsfullmäktige skall i tillämpli

ga delar gälla för mellankommunal stämma. För stämmans arbetsutskott 

gäller vad om förbundsstyrelse är stadgat. 

Ombudens uppdrag varar,till dess de angelägenheter, för vilkas hand

läggning de blivit valda, blivit slutbehandlade. Kommun är likväl berät

tigad att därförinnan återkalla bemyndigande för ombud och utse annan 

i hans ställe. 

Kallelse till stämma utfärdas, intill dess ordförande blivit v a ld, 

av ombudet för den kommun, som gjort framställning om mellankommunal 

stämma. 

10 kap. Särskilda sta dganden. 

26 § , 

Vad i lag är stadgat om handhavandet av s å dana uppgifter, som anför

trotts kommunalförbund, skall gälla utan hinder av vad i grundstadgan 

är bestämt. Tillsynsrätt och därav härflytande befogenheter, som till

komma statens eller landskapets myndigheter i fråga om vissa slag av 

kommunala inrättninga r eller företag, gälla även inrättningar och 

företag av motsvarande beskaffenhet , som upprätthållas av kommunal

förbund. 

27 §. 
Uteblir ordförande, viceordförande eller fullmäktig utan -giltigt 

hinder från utlyst stämma eller a vlägsnar han sig utan sådant skäl 

frå n stämman, böte han med s amma belopp som arvod e t för densamma. 

Blir stämman till följd av de närvarande:ifå talighet inställd eller 

upplöst, böte dubbelt. 

28 §. 
Om besvär över förbundsfullmäkti g es och mellankommunal stämmas be

slut gäller i tillämpliga delar vad i landskapsla gen om kommunalförvalt-
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ning i landskommunerna i landskapet Åland (16/56) är stadgat om besvär 

över kommunalfullmäktiges beslut. Likaså skall om besvär över förbunds

styrelses beslut i tillämpliga delar gälla vad i ovannämnda landskapslag 

är stadgat om besvär över kommunalstyrelses beslut. 

Över i 1 mom. nämnda beslut äger jämväl medlemskommun rätt att an

föra be svär. · 
··. "... 29 §. 

- . · ··r.. , 

l:lenna landskapslag träder i kraft den i januäri 196ö' .1o: ·Genom -den-. 

samma upphäves land skapslagen den 9 juni 1937 otn samarbe.te mellan kom

muner ( 6/37). 

Där stadgar eller organisati~hsförm för sammanslutning av kommuner 

stå i strid med stadgandena i denna lag~ skall ett särskilt för ända~ 

målet sammankallat sammanträde av kommunernas ombud med tillämpande av 
de omröstningsgrunder, som förut gälla fÖr sammanträde av förbundets 

ombud, inom förloppet av ett år~ efter det denna lag trätt i kraft, 

för förbundet godkänna i denna lag avsedd grundstadga och underställa 

densamma landskapsstyrelsen till fastställElsGi 

Mariehamn den 18 mars 1959. 

På lagutskot~ 

Erik Eriksson 
~ 
~ ·--~-" ~ 

• · , A~el Kuffschinoff 

ordförande. 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet: Jan Erik Eriksson, ordförande, Nils Dahlman, 

Paul Påvals, Eliel Persson och Gösta Nordman • 

..-.... ________ ___ - - -
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Bilaga till lagutskottets betänkande m 8/1959 . 
===~==================~=~============~==~====~= 

T a, b 1 å 

innehållande jämförelse mell?n kommunernas i landskapet Åland röstetal 

vid mellankommunal stämma enligt landskapslagen 6/37 och landskapssty

relsens framställning m 2/1959 § 5. 
========~=============1nv~======R58ter======Rsster==================== 

Kommun 1 .1. 1958 enl. 6/37 enl . 2/59 Marginal 

Mar iehamn 4.222 15 43 + 28 
Brändö 85 0 11 9 2 
Eckerö 917 11 10 1 
Finström 1 ,896 13 19 + 6 
FÖgl ö 1.131 13 12 1 
Geta 681 11 7 4 
Hammarland 1 , 391 13 14 + 1 
Jomala 4,161 19 42 + 23 
Kumlinge 710 11 8 3 
Kök ar 602 11 7 4 
Lemland 1.148 13 12 1 
Lumparland 390 9 4 5 
Saltvik 1.903 13 20 + 7 
Sot tunga 284 9 3 6 

Sund 1 .318 13 14 + 1 
Vårdö 579 11 6 5 

Summa 196 230 
======================= 

Norr9 kommunalläkardistriktet. Södra kommunalläkardistriktet. 
' 

Kommun. 6/37 2/59 Kommun 6/37 2/59 

Finström 13 19 Eckerö 11 10 
Ge ta 11 7 Hammarland 13 14 
Saltvik 13 20 Jomala 19 42 
Sund 13 1 4- Le ml and 13 12 
Vår dö 11 6 Lum12arland 9 4 

Summa 61 66 Summa 66 82 
==========~========= ========================== 


