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Instruktion för l andskapsstyrelsen samt de vid densamma anställ-

da tjänstemän. 

- J 
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Motiv. 

Förslaget till landskapslag angående Ålands 

landskapsförvaltning. 

0" l .J 

Lagen om självstyrelse för Åland har överlämnat en del av för

,altningen i landskapet att handhavas av självstyrelsemyndigheterna, 

·i.nder det att de till republikens allmänna förvaltning hörande åliggan

~ena inom landskapet fortfarande komma att handhavas av statens myndig• 

I spetsen för landskapsförvaltningen står landskapsnämnden med 

i~in .ordförande, lantrådet. För fullgörandet av sina förvaltningsuppgif

'c.e-:-· !fger nämnden inrätta densamma underlydande tjänster och befattninga:;_-, 

.=a;nt, utnämna tjänstemän till desamma. Tillika förmedlar nämnden samver

Lan mellan rikets och landskapets administration samt representerar 

1a~dskapet såvitt angår den administrativa . lagstiftningen för riket.Ge

;,c,n förordning kan, med landskapsnämndens begivande, å republikens all

rr.tn~a förvaltning ankommande uppgifter för viss tid eller tillsvidare 

i.,illdelas landskapsförvaltningen eller omvänt till denna hörande upp

ft it'ter överföras på republikens allmänna förvaltning. 

Förslaget till självstyrelselagen utarbetades av kommitten för 

up,görande av förslag till självstyrelse för länen m. m. ( Professorn 

A . '.['ulenheimos komrnitte), och uppgjordes i huvudsak enligt de princi -

9er, som lagts till grund för förslaget till l ag om landskapens själv

st.yrels~. Vid utarbetandet av det föreliggande förslaget till landskaps

lag har Jwmmitten haft tillgång till ett i tryck utgivit, ehuru ojuste .. 

rat förs~.ag V.11 nyssnämnda självstyrelselag. Enär det syntes kommitten 

önskvärt, att landskape ts Ålands förvaltning, ehuru densamma måste an-

2es vara av högre ordning än den , som är avsedd för landskapen i det 

ö,riga r~ket, såvitt möjligt skulle organiseras i överensstämmelse med 

dassa landskaps ,har kommitten till grund för nu före liggande f örfa_tt

ningsf örslag :agt omförmälda kommitteförslag, med vilket det således i 

a::.1 t väsentligt överens ;:; t &'.mm'Jr. 
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De moditikationer, som föreslagits ~v komm~tte~, betingas av de(}g2 
i got olika stäl-lning,_ som .Ålands landskapsnärnnd iritager jämförd med 
famden i den tillä.rnade landskapssjäl~,styrelsen för det övriga riket. 
:anse-enae ':hä:rtill · -och ·då de vidtagna ändringarna icke äro e.v genomgrip 

~ ande natur, .. . har e-n ut-t'örligare motivering icke synts vara av behovet 
; åkallad, utan får kommitten i sådant avseende hänvisa till förenämnda 
'wmrnittebetänkande. 

Förslag till 

LANDSKAP SLAG 

angående Alands landskapsförvaltning. 

l kap. 

Landskapsnämnden. 

Landskapsnämnden utgöres, förutom av lantrådet såsom ordförande, 
av fyra ledami:Ste~· jämte tyra suppleanter för dem, så tillsatta som i la
gen om självetyrelse ·ttlr Åland stadgas. 

En av ledamöterna bör av landstinget tillika vara förordnad att vid 
förfall för lantrådet fullgöra hans åligganden. 

om valet skall landstinget anmäla hos landshövdingen. 

Lantrådet ävensom ledamöterna. ooh suppleanterna i landskapsnämnden 
utses bland personer, som äro valoara till la.ndstingsmä.n och därjämte 
,älförfarna i kommunala värv. 

Till dylikt uppdrag må likväl icke utses den, ~om står i aktiv mi
l itärtjänst, eller landskapsnämnden underlydande befa.ttningsho.vai-•e, som 
på grund RV sin ställning är redovisningsskyldig inför nämnde~, ej hel
l _e1, den, som 3.vträ tt s i na t i llgå ngar till konkurs intill dess h :m bee
d. i ~.::.t s i..:1 sta:, .• el::.er dan som står under åt a l för brott, va.rå förlust 
a v medO'.)l'gerligt förtroende k:rn f ölja. 

Ej Jilå vald ledamot e lle:.".' s uppl eant avsäga s i g u p?d:.. .. a get , ifall 

1 1·cke tidigare fullgj ort s ådant värv eller fyllt s ext i o år e ller är .. 1an 

j_ höc,:r e grad s jul<:lip; eller uppdr2.get i avsevärd gr 2.o. skulle utgöra h in -
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0 0 •) ., •) c.l:-=- ~or hans yrke eller näring, elle:i,· med ~ till ~ f amilleför-
rål landen, förorsaka honom avsevärd olä"senhet. 

Lrmtrådet och övriga medlemmar i landskapsnämnden utses för t1"e .' 
år i sänder och deras uppdrag fortfar intill dess n~t val_ ägt rum. 

Lantrådet och öv-riga medlemmar i landskapsnilinnden ansvara för sin., 
t .jånsteåtgärder enligt allmän lag. 

Ledamöterna erhålla ur landskapets medel ersättning för rese- och 
~•örättningsdagar sa:nt resekostnader på sätt. dårom särskilt stadgas. 

Landskapsnätnnden sarronanträder på knlJel~c av lantrådet så ofta 
ärendena det påkalla ell3r nä1~ två ledamö·::.er för beho.ndling av visst 
ärende därom anhållit.. Kallelse till sa.m:nar.trädet. meddelas i c.an ordldr 
ning nämnden beslutat. 

Sammanträdena hållas i Mariehamn6 ~~uQ, där ej nämnden för säre 
~kilt fall annorlunda bes~ämt. 

Landskapsnämnden är ooslut,rt,r .. då ordförande och två. ledamöter 
äro närvarande. 

Vid -tillfälligt förfall för lantr8de ~ elle1 hans ställföreträda
re ledes ordet av den närvarande ledamo_t.en. 

Vid meningsskiljaktighet bör öppen omröstning verkst~1i~q, Falla 
1·österna lika, gälle såsom beslut ds.~ n mening ordföranden 'biträtt 

Vid landska.psnämndens SamJ112Jl~&JUl sammanträden sk~ll under ord· 
iörandens t.ills.yn föras urotokoll,, som justeras inför nämnden. 

Lo.nds"kapsnämnden äger inom området för sin ver\-tsamhet beval{a 
:;.ands kapets gemensamma rätt och bästa samt, där sådant icke ankommer 
:;. lantrådet, tilcl verkställighet beforcJra land.stingets beslut och öv
:::· ig1 förfoganden. 

J,andstc:irJsnämnden må för fullgörandet av dens:urnna. åliggn.nde för-
,, .:...1 t . .-i.ngsuppgifter tillsätt;:.. nämnder. styrelser och an.drn f\.mktionH.rer 
·. s :1.rn':. "\."aka över, att s åväl dessa som landskapets t ji:instemän behörie,ar, 



i . 

.' :·.llgöra s.ina Uigganden.) 0 0 -1 
Landskapsnämnden är ock obetaget at.t "ttppdraga ~rkställigheten 

~v visst ärende åt lan~rädet. 
Hava å republikens all~nna förvaltning anko1TDTiande uppgifter, i 

At.lighet. med l q:;t:m om självstyrelse för Åland, överförts å la.ndskaps
förvaltningen, åligger fullgö~andet härav landskapsnämnden. 

Lands~apsnämnden åligger övervaka iandskapets bokföring samt vårder oc·h förvaltningen av dess fasta och lösa egendom. Vid fullgörandet härav bör nämnden föra noggranna förteckningar över denna egendom samt 
tillse, att landskapets byggnader blivn änrtamålsenligt uppförda och 
'..'idmaJct.hållna ävensom att dess inrättninga" .. 1<assor, donationer samt 
övriga medel och t.illgånga:r- behörigen ffö•va~_t;:i1 och användas. 

Landskapsnämnden är skyldig ~tt t:11 statsrådet, de centrala ämbetr verken och land~hövdingen avlämna av den-. li.s}mde ut.låtanden samt äger genom landshövdingens förmedling hos regeringet1 t~Öl'3. framst:Hlningar i ärenden, som beröra landskapet. 
önskar lantrådet att i ärende> vars avr;öranc.e an1~onvner å. honom, 

inhämta. landskapsnämndens yttrande, må landskapsnämnden icke undandra .. ga sig att sådant avgiva. 

12 §. 
- .Ärligen å tid• som av landstinget frrun.stiilles, skall landskaps

rämnden till landstinget avgiva och bland dess medlemmar låta utdela 
en noggrann och detaljerad redogörelse för l~.ndsl~apets förvaltning och 
ekonomiska tillstånd oeh verkställigheten av landstingets beslut s~itt 
angående sin egen verksamhet 1 övrigt. 

II kap. 

Lantråcet. 

13 §. 
Lanti"'ådet skall,' förrän h::!.n till träder sin befattning, inför lanc '. 

rövdingen avlägf.)a föreskriven- ~ tjänsteed, s {; frarnt icke såd~n ed o.v hc-
L a vt'l.re om den, som förordnats att i vi.s -

Lom t,idi3are avlagts. ag s rrnun 

SG. fc,:i..l r 01-.etr__:_c',a 1 -~utr :. u.et. 



-5- ou~[ Lantrådet åtnjuter årlig avlöning som fastställes 
av landstinget, ävensom ersättning för rese- och förrättningsdagar samt ·resekostnader på sätt därom särskilt stadgas~ 

14 §, 
Lantrådet är berättigat att .närvara vid alla av landskapsnämnden 

tiilsatta nämnders . och styrelsers sammanträden. 
Angå~nde lantrådets skyldighe~ att närvara vid landstingets möten är särskilt stadgat, 

~J.· 
LantrådP.t för1:;t.rä1er lanf.slo.po t i ''.\Jr~~::>mman1e rä':.tsärenden samt 

äger kära och sva:l'a f fö, la.nJ.ska.pe+, . 

15 §. 
Lantrådet åligger at.t tring9. 5. ve:rkl:lt:H 2.. 1ghe ':. landstingets beslut 

I 0ch förfoganden, då sådan verkstäl.l ighet åt h0r,om uppdragits, att ut-
öva närmaste tillsyn över de för :andskapets fönralt.ning tillsatta 
nämnders, styrels~rs, tjäns"':.ernäns och ö0rr•iga fl;.nkt ionärers v~rksamhet. 

Å lantrådet ankommeir ;)Ck att till regeringei.1 0ch statens myndig
heter avlämna äskade upplysningar. 

III kap. 

~andskapets tjänsterr~n. 

Lands kapsnämnden och lantrådet bir-t ädal:l &v c:r lagfaren sek1•eterare 
och en kamrerare, vilka. vai1clera antagas 2.~, nämn:ier. m0d förbehållen sex 
månaders uppsägnings~id. 

Sekröt.erar och lmmrerarbe:'at tn::.nga:u.:1 A. 1{'..1.111u rr:ad landst ingeti.t bi
t'all best:.-'j_c.as av samme. pel'~on, 

18 §. 
SekrE.: t.e.c'3.1·en ocr. kamrerirc'n s kola. förr än de tillträda sina befatt

ningar, i:1f'ör land.sYi,,-c.i:ngen avlä gga föreskriven tjänsteed, så framt . icr 
ke sådan ed av dem tidiga:e_e avlagts, samt svara för sina tjänsteåtgär-
der enligt lag. 

19 §. 

h kamreraren åt.nJ'uta d'3n årli"'a avlöning, sor,1 fin ~ 
Sekretera.ren oc 

o 
nes upptagen i landskapets lönestat, 



.. 
20 ,. 0H6 

Se~-eraren-UJ,ggor ~ ~ ~le~ 'rid landak~ns -:: ·:,mJl\8.Xlträden samt bereda och föreclraga alla de ärenden, vilka icke, en · .i.gt vad därom nedan säges, an'tornma å kamreraren, ävensom att uppsätta ... ~~h ltontrasignera däri förekommande, utgäende expedit.ioner. Honom ål1gs3r jämväl att upprätta ett fortlöpande sakregister öv~r landskapsnämn:iens beslut. 

21 §. 
Åkamreraren ankommer att hand.ha.va och ombestirje. landskapets bokföring, lijpande penningeangelägenheter samt uppbörden av landskapets inK':>mster <>ch utanordnandet av behörigen beslutna ut.gitter. Kamrer8l'en åligger därjämte at.t berel 1 och föredraga alla de ärenden, vilka direkte angå landskapets hushåll~ing, samt uppsätta oeh k~ntraaignera i dessa ä.llenden utgående expe1itioner. 

~i!. Landskapsnämnden utövat' närmaste tillsyn över, att sekreteraren och kamreraren behörigen fullgöra sina t.~änste i¾ l t r::~r:der. , samt äger vi1 behoY fastställa instruktioner för dem. 

~..i:.. . 
Landskapsnänmden enligt lagen om självstyrelse för Åland tillkomrnande betogenbet att inrät.ta tjänst.er och bet'att.ningarmå, sävitt där-:ned särskild utgift ä~ förenad, utövas endast i den mån anslag blivit ~ti utgiftssta\en ställda till nämndens förfogande. 

24 §. 
Har landstinget tör särskilt. änd:mlål tillsatt ni mnd, styrelse,el-ler_ befattningshavare 

I böra ·dessa vid fullgö1~~..nde av sitt uppdrag ställa sig vederbörligen fastställda instruktioner och meddelade föreskrif-ter till efterrättelse. 

25 §. 
ra:t.t at beslut eller vidta~it ämbetsåtgi rd, 

Har landskapsnämnden 
.. • .. tt i le.gen om självstyrelse n;r Å1an0. 

·1aröver besvär kunna anforas pa sa · 
d å delnivning eller annan dylik ~tgärd i-

.1 ;,.ge s, bör nämnden i a.vseen e e. 

d . ga··iiande föreskrifter. l för 1andshöv ing 
q_~~t.aga för sådant fal 



IV kap. O!} 7 
Landskapet,a huahlllning. 

~J..:. Lands ka--.;; y~~-mnden skall årligen uppgöra f örsl~ till ink0n1St.- OCh ,.-.:~giftsstat för landskapet under nästfölJ' ande 
kalenderår samt inODl sep-• : ember månad t 1.· 11ha • håll r nna a ö~sla~t lo.ndstingsmännen; och äga nämnder. underlydande inrättningar samt nämnder, styrelser och befattningshavare 

årligen före den l augusti för sådant ändamål till nämnden . avlämna för
beredande inkomst- och utgift.atörslag inom envara verksamhetsområde. 

27 ,. 

Uti inkomststaten bör upptagas: 
1) beräknat ijverskott för det löpande år~t; 
2) för landskapets behov beviljade med.el, som skola uppbäras un-

~er det följande året; 
3} de landskapet tillkonnande allmänna skatter; 
•> inkomst som landskapet kan antagns hava på annan grund; ~vensom 
5) det belopp, som därutöver erfordras, jä~te f~rslag huruledes 

det skall hopbringas. 
Uti utgittss~aten upptagas: 
1) den gäld eller av~-cortning därå, som bör bet.al as under det föl• 

jande året: 

2) de belopp, som på grund av tidigare vidtagna beslut skola ut
betalas under «et följande året; 

3) de belopp, som landskapsnämnden ytterligare anser erforderliga 
.tör 1ru1dskapets gemensanma behov und.er det följande året; samt 

4) ett törslagsanslag att användas för tillfälliga, oförutsedda 
behov. 

Hava till landskapets förfogande ställts statsegendom, skatter, 
eller andr. a statsbidrag såsom vederlag för full skatteandelar, avgifter 

i utgiftsstaten upptagas mots·varande görandet av viss skyldighet, böra 

.::.".l f:l J. ags belopp• 

främst uppta.gas utgifterna Och ut"..,iftsstaten böra • 
uti inlcomst- 1, 

... . na i bruttobeloop utan föreg~en . terna vardera angiv . .v• h därefter inkoms ' 
t eller utgifter från inkoms er. tv inkomster från utgifter ';. ., &vd;:-ag 
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· Inkomstema r ·· d 

. 
or elas på avdelningar, kapitel 

gifterna å huvu.dtitla.... k . 
och moment samt ut-

~, ap1te1 och t 
momen •i överensstännnelse med la8cJ-l 

tingets för varje år i sada t 

,~ 

n avseende fattade beslut. I särskild ko-

:;.umn angivas de beslut 

eller utgifternå ut • ga. 
och st assanden, på grund av vilka inkomsterna 

Till olika fonder hörande inkorna.ter Och utgifter må icke förenas 

till en enda poat , utan bör av inkomst-ouh utgiftsstate~ framgå, till° 

vilken fond varje post hänför sig. 

29 §. 

I fastställd inkomst- och utgiftsstat _ t 1 a 

upp agna ans ag rn~ . ej ~ver-

skridas eller från ett år till ett annat ·överföras, med mindre sådant 

genom anteckning i utgiftsstaten medgivits, ej heller må överföring av 

anslag från en av landstinget särskilt 'för sig godkänd titel . till an

nan titel äga rum, 

Utan hinder av fastställd inkomst- och utgiftsstat är envar be-

. 

rättigad att av landskapet söka vad honom lagligen tillhör. 

30 §, 

Vid uppgör·andet av inkomst- och utgiftsstat äger landskapsnämnde ~. 

u_töver vad ovan stadgats, i akt aga ·de föreskrifter, som härom kunna med• 

delas av landstinget. 
31 §. 

Skulle så hända, att inkomst~ och utgiftsstaten icke blivit av 

lapdstinget fastställt före ingången a~ det år, varunder det bort gäl

la, och har förslag till. detsarrnna inom föreskriver. -c ::.d överlämnats til~ 

1andsting13 t, skola. utgifter, som omnämnad t..t.i 27 § andra stycket un

der punkterna 1) och 2),ävensom de anslag, som grunda sig på någon lanc 

· besrtidas_ och därtill nödiga inkomster prcviso-

.ska.pe t s i'62"'pliktelse, 

"].1 9 r t:l.llägg :i staclfäst inlrnmst- och utgiftE 

Be:.'.' :i. r.nas ändri~1ga..r °' -

sta~ 

· d t1·11 lar.datinget 

d .. .-'Ji ::ikall landskapsna.mn en 

,-:-un:igänglig6r:i nö vanJ. ga, 

ber-om överlämna förs:.ag. 
32 §. - för kalenderår samt ·å tn 

ra-·kenskaper skola uppr ättas 

1andnke.pets bestå~t överlärrfilSS till revision, 

och i o.6n ordning landstinget 

För granskningen a 

33 §, - och den ekonomj_ska f örvalt

v räkenskaperna. 
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ngen utser landstinget bland 
, . därtill lämpliga, inom 

. :s.pet bosatta personer eller utom 1~ , 

för tre å 1 
V~,.'}# 

r sänder tre revisorer 

:,anter för dem. 
och tre supp-

Avliger revisor eller av~a~ ha 
~ nav annan laga orsak; innan tiden 

l ir hans uppdrag är ute, skall fyllnadsval . anställas 
och tjänstgör den 

,ålunda valda under den tid, som för den 
avgående skulle återstått. 

34 §. 

Revisorerna skola granska landskpa""ts "k 
~ ra enska-per och bokslut, ut" 

~öna, huruvida siffrorna äro riktiga samt inkomsterna och utgifterna · 

~agenliga, ävensom utöva tillsyn över inkomst-och utgiftsstatens !akta• 

:;llnde. 

Revisorerna skola ock åtminstone .tv~ gå:1e;er om året å tider, som 

::,å förhand icke blivit bekantgjortl, revidera landskapets penningemedel 

Jamt å lämplig tid verkställa. revision av dess .lösa egendom och åtmins

~one en gång under tiden för sitt uppdrag föranstalta syn å den fasta 

~gendomen för utröna.nde av dess tillstånd och förvaltning . 

35 §. 

Efter slutförJ. revision skola revisorerna å tid, som av landstin• 

get bestännnes, till detta avgiva berättelse, som bör upptaga under re

~ision gjorda iaktagelser, så ock de anmnrlmin6D.I', vartill revisionen 

e;i vit anledning., jämte förslag till a.vhjä2 p .nde av anmärkta missförhål-

la.nden ävenso::n yttrar.de h~u·ti:rida a.nsvars f r:'.het må med.dela~ landskaps

nä:nnden 0 ~.h öv:riga .~a:Yia.blPs..sv-J,"5~~t~ redav:i sn:i.ngss~cy:.a.iga. 

~6 _i,~· 

· ~ a•r dem ~~dew r t d7: isni~gJåret verkställda 

Iak~at:;a ::-oe ":~ ie Jrorna •::i.l 

revlnicnd~ missfö~hlllan1an, 
1Jö:r.-e. dG cf'c::."d.t•tijli3en påyrka r~tt.elre samt i 

fc··1J·er, di.rem ~öra ~nmäl an hos landstinget. 

i f d 'I. :.. i:. å d....t.n i e, lce Q 

faststa.··1
1er landstinget. närmare instruktion 

) :1:12.1 'J..v beho·r 

37 )· 

för 

- ----

I,.s.:id.::ke.ps!lämnd.911 och övrig~ 

.;ro 8 ,,.,,1,,igå. att tillhanda-
redogörare "" ,.J "'I 

, "kenskaper och hane:· 

revis o~erna alla till deras 
hil.lli:i. ... 

bolcföi•ing hörande ra 

b ·t "de som för revisionens 
dem det i r a , 

• ·· rigt lämna 

li 
_ Rc ·n~ ijven 1 OV 

nga:•.. ~ '-"· 
.. t . do ä,,,. erforderligt• 

underlat a 1 · 


