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m 15/1966. 

STORA UTSKOTTETS utlåtande m 15/1966 med an

ledning av landskapsstyrelsens framställning till 

Ålands landsting med förslag till landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om kommunal-

-
förvaltning i landskommunerna i landskapet 

Åland. (m 20/1966). 

Landstinget, som i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande 

m 7/1966, har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande ~ 

Stora utskottet har behandlat ärendet och därvid beslutat omfatta 

det i lagutskottets ovannämnda betänkande framställda förslaget med föl

jande ändringar: 

Med ,.~nahanda mot i ve ring som stora ut skottet framfört i sitt betänkan

de m 13/1966 be.träffande förutsatt samband mellan av utskottet gjort 

ändringsförslag och landskapsstyrelsens lagförslag har utskottet ur 

det nu under behandling varande lagförslaget uteslutit den av lagutskot

tet införda ändringen av 49 §. Dock förutsätte-r utskottet även här att 

landskapsstyrelsen fäster nödig uppmärksamhet vid de av lagutskottet 

framställda anmärkningarna mot den nugällande lagen. 

81 § 2 mom, har givits den lydelse det har i landskapsstyrelsens 

förslag, 

I ingressen enligt landskapsstyrelsens förslag har tillagts 39 §, 
som av förbiseende utelänmats. 

Med hänvisning till det ovan anförda får stora utskottet förty vörd

samt före slå 

att Landstinget måtte antaga det i landskaps

styrelsens framställning ingående lagförslaget 

i övrigt oförändrat förutom att lagens ingress 

erhåller följande lydelse: 

Ingressen: 

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 16, 17, 39, 64 och 

81 §§ landskapslagen den 18 april 1956 om kommunalförvaltning i lands

kommunerna i landskapet Åland (16/56), 17 § sådan den lyder i landskaps

lagen den 28 mars 1961 (12/61) och 81 § sådan den lyder i landskaps

lagen den 4 juli 1963 (32/63, · såsom följer: 

Mariehamn den 24 mars 1966. 

På stora utsk ttets vägnar: 
/A~~"Y>-.~~-
Albin Johansson 

ord örande. -Erik Rask ./. 
ekreterare. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Albin Johansson, viceordföranden 
Curt Carlsson, ledam~terna Uno Förbom , Gustav Adolf Boman, Edvin Östling, 
Philip Eklöw1 Folke Woivalin , Runar Wilen, Einar Hambrudd och Lars Eriks
son. 


