
~ 18/1947. 

FINANS- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande 

NQ 18/1947 med anledning av land skapsnämndens 

framställning till Ålands landsting med rorslag 

. till land skapslag angående landskapet Ålands 

byggnadsförvaltning. 

r avseende å utlåtande rörande förenämnda framställning får utskottet 

vörd samt framhålla följ andes 

Med stöd av den tillkomna utredningen anser utzkottet icke inrättande 

av en landskapsarkitekttjänst aktuellt i clettn nu. i\.ven en överblick av 

byggnadssituationen i landska pe t med därmed förenade uppgifter för en 

eventuell landskapsarkitekt stöder denna uppfattning, ty trots det stun

dande centralswukhusbygget finnas knappast lämpliga uppgifter i tillräck-

lig mängd. Den omständigheten, att hela riket är indelat i endast fem 

byggnadsdistrikt med var sin distriktsarkitekt, pekar jämväl i samma 

riktning;. Att utöka landskapsarki tektens uppgifter utöver vad som gäller 

i r iket, anser utskottet icke möjligt. I stä11B t kan byggnadsförvaltningen 

följ a hittills gällande linjer med en byggnadskonsulent som sakkunnig. 

I den mån en expert kan behövas, möter det intet hinder att tillkalla en 

sådan från riket. 

I och med att utskottet ställer sig på denna ståndpunkt, anser utskot

tet att en l andskapslag om byggnadsförvalt ningen ej heller i detta nu är 

~ v behovet på.kallad, utan stöder landskapsnärnnden i dess uppfattning, 

att en instruktion för byggnadskonsulent en är t illfyl le st. 

I anslutning till det ovan framhållna får utskottet sålunda vordsamt 

föreslå, 

att förslaget till landskapslag angående l a nd

slrn.pet h_::i.nas b;rg:grn:i.dsförvaltning förkastas, samt 

ritt T.rinr'lstin12:et villEJ g;iva LP. nds !{apsnämnden 

i uppdrag att utfärda en instruktion för bygg

nadskonsulenten. 

Mo..riehamn den 19 november 1947. 

På finans~,~konomiu.t.ykottets 

I (' ' ~ 15-::/1, 
/ , /~ //! / , I!'..,.;-//. ,_~,, 

-~-{,;" '!!'~'-- V-_ """' "' I., ... 

vägnar: 

Pau l ~ . l"'au lson. 

~-R'V'o~. :i 

I ärendets behandling h ava deltagit ordföranden P lson ävensom le

dam~t e rna Blomroos, Bertell, Albert Hansson och Manselin. 
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