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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s n ä m n d s 

framställning till Ålands landsting med förslag till 

Nso 12/1947. landskapslag angaende landskapet Ålands byggnads-

förvaltning. 
l I 

I Menelst beslut av den 28 februari 1946 har Landstinget givit land- . 

skapsnämnden i uppdrag att till Landstinget inkomma med förslag till 

landskapslag om ordnande av land skapets byggnadsförvaltning samt upp-

manat landskapsnämnden att i samband därmed undersöka, möjligheterna 

för inrättande av en landskapsarkitekttjänst för landskapet Åland. 

Landstingsbeslutet grundar sig på en av landstingsmannen Carl Holm-

qvist m.fl. ingiven petition. Landskapsnämnden tager sig friheten I 

J 1 

att till först beröra frågan om möjligheten att inrätta en landskaps-

arkitekttjänst i landskapet. Möjlighet att inrätta en tjänst i land- 1 

skapsförvaltningen finnes ju alltid. Anvisar blott landstinget me-

del till avlöningar, kunna vilka tjänster som helst inrättas. Fråga 

är nu blott därom, huruvida en landskapsarkitekttjänst är av den be-

skaffenhet, att kostnaderna därför äro sådana, att de bliva av riket 

kompenserade, d.v .s. att landskapsarkitekten komme att hava tillräck-

ligt arbetsuppgifter för att.motivera en kompensering · .. v utgifterna. 



På denna punkt ställer sig landskapsnämnden synnerligen tvekanq 
e, 

Såsom redan petitionärcrna framhållit, har statens byggnadsförva 

ning t i 11 huvud saklig uppgift att handha va v å.rden och ti 11 synen 

statens byggnader samt ombes.örjande av deras reparati on och unae 

håll ävensom utförande av statens nybyggnadsarbeten. Byggnadsfö 

valtningen utgöres av byggnadsstyrelsen och den underlydande dist 

kuntor, vilka äro till antalet fem, således icke ens ett f~r n~ 

län. Landskapsarkitektens i landskapet Åland huvudsakliga 

den komme att bestå i handhavandet av vården och tillsynen 

1 yceumt och Ålands sjöfart släroverks byggnader i Mariehamn, lant. 

skolans byggnader, sjukhusbyggnaderna i Godby och. Kumlinge samt b 

naderna å Prästö, Berg boställes byggnader, trädgårdsinstruktöre!ll 

tjänstebostad ävensom mangårdabyggnaden å kronofogaeboställe t, va 

jämte till hans å ligg!'lnden skulle h öra plane randet och uppfi;i randet 

landskapets nybyggnader. Av dessa sistnämnda känner landskapsnä 

icke till några andra än det planerade centralsjukhuset, 

sistnämnda landskapsarkitekten ej enbart kunnat anlitas, då därti 

erfordras spe cialkunskaper, vilka icke kunna fordras av en landskt 

a rkitekt (distriktsarkitekt). Enligt landskapsnämndens ~ sikt kO 

i 
, I 

landskapsarkitekten icke att hava tillräckligt arbetsuppgifter inom I 

landskapet. Landska~ets särställning och -läge nödvändiggör ej hel-

ler inrättandet av en -1. rkitelrttjänst, då ju landskapet har möjlighet 

att av rikets myndigheter erhålla handräc 1ming i hithörande fr~gor. 

0 

Att märka är dessutom, att statens byggnader på Aland höra under ri-

kets byggnadsförvaltning. Landskapsnämnden är sål edes ej övertygad 

om, att utgifterna för en landskapsarkitekttjänst komma .att av riket 

kompenseras. 

Fullgörande si t t av Landstinget g ivna uppdrag har landskapsnämnden 

uppgjort fö ~slag till landskapslag om byggnadsförvaltningens ordnande 

i landskapet. I förslaget har införts stadgande om inrättandet av en 

landskapsarkitekttjänst. Det kan synas inkonsekvent med hänsyn till 

vad .här ovan framhållits, att landskapsnämnden föreslår inrättandet 

av förenämnda t jänst. Det är ·inkonse kvent, men då det ankommer å 

Landstinget ~tt bevilja medel, oberoende av om kompensation beviljas 

eller ej, och, då landska psnämnden anser en l .. gstiftning· i ämnet o-

nödig, om ej tjänste1 inrättas - 1 detta fall arkitekttJänsten - som 

nödvändiggöra lagstiftning, har landskapsnäm.nden beslutat till Lands-

tinget ingiva förenämnda förslag, Skulle nämligen byggnadsförvalt-



--

.• ·1 • • 

'/,. •'""""'3' 
~Q 

ningen i landskapet fortsättningsvis fö r bliva ordnad som hit ti ll 
s, 

hade en enkel instruktion för den befattningshavare, som nu handh 

de till förvaltningen hörande åliggandena, varit tillräcklig, 
Och 

någon lagstiftning i ämnet hade icke var 1·t ··d ev no en. 

Då Landstingets uppdrag om lo.gstiftning givits 1 kategoris k fo 

får landskapsnämnden vördsammast hänvisande till förestående fö~. 

lägga Landstinget till antagande nedanstående 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående landskapet Ålands byggnadsförvaltning . 

På f r amstä l lning av Ålands l and skapsnämnd har Ålands landst ing 

antagit nedanstående 

L a n d s k a p s ~ a g 

ang ilende landskapet ~lands b ·· 1 J~ yggns.dsforva tning. 

l §. 

Landskapet '1lands byggnadsförvaltning handhaves av landskapsnä 

den . För ändamålet inrättas vid landskapsnämnden en byggnadsavdel• 

ning . 

2 §. 

Vlhd byggnadsavdelningen ska ll vara anställd en arkitekt och hon° 

till biträde en byggnadskonsulent, vardera med grundlön. Inom rame n 

för av landstinget beviljade ~nslag kan vid behov vid byggnadsavdel-

ningen inrättas andra befattningar med grundlön eller arvode. 

3 §. 

Byggnadsavdelningen åligger: 

a) att ägna uppmärksamhet åt byggnadsförhållandena i allmänhet 

inom land2kapet , 

b) att :handhava tillsynen och vården av landskapets byggnader samt 

de byggnader, so~ underställts landskapets vard Och tillsyn, 

c) att årligen ti 11 landskaps nämnden g~ra förslag om behövliga re-

parationsarbeten i lam skapet s byggnader samt i samband därmed ingi-

va kostnadsförslag samt i enlighet med landskapsnämndens beslut och 

anvisningar låta utföra och övervaka beslutade reparationer, 

d) att till landskapsnämnden ingiva förslag om landskapets ny- och 

tillbyggnader, uppgöra ritningar och kostnadsförslag angående dem samt 

enligt lands l:apsnämndens be ~~ lut draga försorg om byggnadsa.rbetenas 

uppförande ävensom övervaka deras ut förande, samt 

e ) enligt beslut av landska.psnänmden och mot .avgift, s om tillfaller 

la·ndskape.t och fas.tställes av landskap ... nämnden, uppgöra ritningar och 
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.,.. ko:;:tnadsförslag till kommuners och sal.'manslutningars byggnadsarbet 

4 §. 

Kompetensvillkor för arkitekt och byggnadskonsulent vid byr;gnact 

avdelningen ä.ros 

1) för l rkitekttjänsten vid polytekniskt institut eller teknisk 

högskola. i riket '-'- ller me d hänsyn till lärokursen motsvarig hc5gsko 

i utlandet avlagd arkitekt- eller ingen:U)me xamen, 

2) för byggnadskonsulenten avlagd lärokurs i industriskola eller 

motsvarande läroanstalt i hem- eller utlandet eller innehav av mot• 

svarande nödig a insikter. 

5 §. 

Om kompetensvillkoren för tjänster och befattningar med grundlön 

vid byggnadsavdelningen, vilka framdeles inrättas, skall vid i nrät• 

tandet stadga s, och kompetensvillkoren för extraordinarie anställda 

skola vid anställandet b e 3tämmas. 

6 §. 

Ang 5.ende inqehavares av tjänst eller befattning vid byggna dsavåe 

ningen rättigheter och skyldigheter i övrigt gäller vad därom äri 

landskapslag stadgat. 

7 §. 

Alla till byggnadsförvaltningen hörande ärenden föredragas 1 

landskapsnämnden av landskapsarki tekten. 

8 §. 

De närmare åliggandena för inneh~varna av tjänst eller befattn i ng 

vid byggnadsavdelningen bestämmas av landskapsnämnden uti särskild 

instruktion. 

9 §. 

Landskapets nuvarande byggnadsinstruktör överföres utan särskild 

utnämning till byggnadskonsulentbefattningen vid byggnadsavdelnin-

gen. 

Mariehamn den 1 oktober 1947. 

På landskapsnämndens vägnar: 

Lantråd ~~ev-~~ \ 
Viktor Strandfäl~. 

Lands kaps sekret e rar•e 

Ch.St o rmbom. 
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