Rättelser till Finlands författningssamling

Till Finlands författningssamling nr 410/2015
(Kommunallag)
På sidan 11, högra spalten, 3 raden i 47 § 1 mom. står:
… i verksamhet i kommunens …
Bör vara:
… i verksamheten i kommunens …

På sidan 12, vänstra spalten, 4 raden i 48 § 2 mom. står:
… något annan bestäms …
Bör vara:
… något annat bestäms …

På sidan 14, vänstra spalten, första raden i 57 § 1 mom. står:
Om inte något annan bestäms…
Bör vara:
Om inte något annat bestäms…

På sidan 15, vänstra spalten, 1-4 raden i 64 § 3 mom. står:
På samkommunfullmäktige och samkommunsstämman tillämpas det som i 34 § föreskrivs om
fullmäktige. I en samkommun som inte har något samkommunfullmäktige väcks …
Bör vara:
På samkommunsfullmäktige och samkommunsstämman tillämpas det som i 34 § föreskrivs om
fullmäktige. I en samkommun som inte har något samkommunsfullmäktige väcks …

På sidan 20, vänstra spalten, första raden i 83 § 2 mom. står:
En företroendevald har rätt att …
Bör vara:
En förtroendevald har rätt att …

På sidan 20, högra spalten, 7 raden i 84 § 2 mom. står:
… borgmästaren och vice borgmästare …
Bör vara:
… borgmästaren och biträdande borgmästare …

Rättelser till Finlands författningssamling

På sidan 22 högra spalten, 20 raden i 90 § 1 mom., 3) punkten, e) underpunkten står:
e) deltagande i sammanträden och elektronisk kallelse till sammanträde,
Bör vara:
e) elektroniskt deltagande i sammanträden och elektronisk kallelse till sammanträde,

På sidan 32, vänstra spalten, 10 raden i 129 § 3 mom. står:
… vad som föreskrivs särskilt on dem.
Bör vara:
… vad som föreskrivs särskilt om dem.

På sidan 32, högra spalten, i rubriken till 130 § står:
Fastställande av de marknadsmässiga villkoren för överlåtelsen av eller arrenderingsavtalet för…
Bör vara:
Fastställande av de marknadsmässiga villkoren för överlåtelsen av eller arrendeavtalet för…

