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STORA UTSKOTTETS betänkande m 17/1959 över 

landskapsstyrelsens framställning m 2/1959 med 

förslag till landskapslag om samarbete mellan 

kommuner. 

Landstinget, som i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande 

m 8/1959, har därjämte inbegärt stora utskottets utlåtande. 

·Med anledning av lagförslaget och de däri föreslagna ändringarna har 

utskottet hört landskapssekreteraren. 

Stora utskottet har i huvudsak omfattat lagutskottets betänkande. 

De enskilda paragrafer i lagförslaget vid vilka utskottet ansett skä

ligt att uppehålla sig äro följande: 

1 §. Landskapssekreteraren har påpekat att det är möjligt att i ett 

kommunalförbund förvalta kommunala angelägenheter, som inte tidigare va- I 
I 

rit gemensamma, varför den av lagutskottet införda bestämningen "gemen-

samma" bör utgå. 

5 §. Utskottet an~er det inte lämpligt att kommun finge utbyta full

mäktig före utgången av mandattiden, enär verksamhetens stabilitet där

igenom kunde äventyras. Frågan bör ses ur förbundets synpunkt och icke 

ur den enskilda kommunens. 

Utskottet har enhälligt ansett att rösträtten inte skall bindas vid 

antalet fullmäktige i kommun utan bli beroende av folkmängden såso~ 

landskapsstyrelsen föreslagit, dock med en begränsning uppåt och ett 

minimiantal röster om 9 för varje medlemskommun. Som övre gräns har 

majoriteten i utskottet stannat för 20, medan minoriteten velat följa 

kompromissförslaget i lagutskottets motivering d.v.s. 9 - 25. I 
9 §. Det hår ansetts lämpligt att protokollet utsändes i tre exemplar 

så att ett exemplar blir kvar i kommunen efter anslagningstidens utgång . I 
29 § 2 mom. (= 30 § mom. 2 i landskapsstyrelsens förslag). Den ly-

I delse stadgandet fått i lagutskottets förslag är enligt stora utskottets 1 

mening inte fullt tillfredsställande enär följden av underlåten ändring 

av grundstadga och dennas fastställelse inte angivits. Paragrafen har 

därför kompletterats sålunda att i dylikt fall skall nya lagens stad

ganden tillämpas på kommunalförbundet. 

På grund av det ovan anförda får stora utskottet vördsamt föreslå 

att landstinget måtte antaga lagförslaget 

enligt lagutskottets betänkande dock med undan

tag för nedan särskilt utskrivna paragrafer: 

1 §. 
För samfällt handhavande av en eller flera kommunala angelägenheter 

'I 
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må kommuner i landskapet Åland sammansluta sig till kommunalförbund 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 såsom 

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 uppgifter . 

Äro i lag särskilda bestämmelser givna för kommunalförbund för visst 

ändamål , lände det till efterrättelse utan hinder av , vad i denna land

skapslag stadgas . 

2-4 §§ 

enligt lagutskottets förslag. 

5 §. 
I förbundsfullmäktige skall varje f örbundsmedlem vara representerad . 

I grundstadgan kan bestämmas , att varje förbundsmedlem skall represente

ras av två fullmäktige . 

Förbundsfullmäktig tillkommer s å många r ö ster , som motsvara antalet 

fullmäktige i den av honom företrädda kommunen , dock s å att minsta röste

tal för medlemskommun är 9 och högsta r östetal 20 . Har kommun utsett 

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

manträdet närvarande ombud . 

Förbundsfullmäktige väljas av medlemskommunernas fullmäktige . För 

varje förbundsfullmäktig utses samtidig t en eller två ersättare . Valbar 

till fullmäktig och ersättare är envar , som är valbar till kommunalt 

förtroendeuppdrag. 

Förbundsfullmäktige väljas för medlemskommunernas fullmäktiges å ter

stående mandattid, likväl så, att envar f örbundsfullmäktig skall kv ar

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

Val av förbundsfullmäktige skall f örrättas vid första ordinarie sam

manträdet med nyvalda fullmäkti g e i medlemskommun . 

6-8 §§ 

enligt lagutskottets förslag. 

9 §. 

Förbundsfullmäktig es beslut skall , sedan protokollet därom justerats , 

11 

I I 
I 

utan dröjsmål översändas i trenne exemplar till envar medlemskommun f ör I. 
att , desslikes utan dröjsmå l , under fjorton dagar anslå s s å som om offent-
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liga kungörelser är stadgat. Ett exemplar återsändes omedelbart efter 

det kungörelsen anslagits till förbundsfullmäktiges ordförande med åteck

nat bevis om anslagsdagen. Ilet andra exemplaret återsändes efter anslags

tidens utgång med bevis om tiden, under vilken beslutet varit anslaget, 

medan det tredje exemplaret kvarblir hos medlemskommunen. 

Angår beslut någon person enskild, skall det medelst protokollsut

drag, vartill fogats besvärsundervisning, bevisligen delgivas honom. 

Ilen, som verkställt delgivningen, bör på protokollsutdraget anteckna 

dagen för tillställandet jämte sitt namn, yrke och adress. 

10-28 §§ 
enligt lagutskottets förslag. 

29 §. 
Ilenna landskapslag träder i kraft den 1 januari 1960. Genom densamma 

upphäves landskapslagen den 9 juni 1937 om samarbete mellan kommuner 

(6/37). 
Ilär stadgar eller organisationsf or~ för sammanslutning av kommuner 

stå i strid med stadgandena i denna lag, skall ett särskilt för ändamå-, 
let sammankallat sammanträde av kommunernas ombud med tillämpande av de 

omröstningsgrunder, som förut gälla för sammanträde av förbundets om- /
1 

bud, inom förloppet av ett år, efter det denna lag trätt i kraft, för 

förbundet godkänna i dehna lag avsedd grundstadga och underställa den-

samma landskapsstyrelsen till fastställelse. Underl~tes detta och står 

stadgande i grundstadga i strid med denha lag, gälle denna latidskaps-

lags bestämmelser. 

Mariehamn den 19 november 1959. 

På stora utskottets vägnar: 

Närvarande i utskottet: ordföranden Martin Isaksson, viceordföranden 

Gideon Mattsson samt ledamöterna Ruben Björke, Gustaf Ek, Philip Eklöw, 

Gustaf Jans son; Georg Leandersson, Ragna Sande.rs, Bert el Söderlund, Edv. 

Östling. 


