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k a p s s t y r e 1-

s e s fram~tällning till Ålands landsting
med förslag till landPkapPlag om planeringPrådet.
I enlighet med landPkapssityrelsens framställning till Åj_1ands landsiting med förslag till landRkapslag angående ändring av landskap~lagen
om reglering av byggnadRverkPamheten (FramPt. m 8/1968) skulle landskapetP byggnadslag undergå sådan ändringJ att landRkapsstyrelsen i
ärenden angående planläggning skulle biträdaP av ett planerihgsråd i
enlighet med vad som därom särskilt stadgas. Denna lagändring förutsätter sålunda en särskild landskapslag om planeringsrädet~ Föreliggande
lagförslag, som grundar sig på ett förslag, uppgjort av det nuvarande
:planeringsrådets arbetsutskott tilUiammarts med lagberedriingssekreteraren, ·•
är även avsett att närmare reglera rådet~ sammansättning och verksamhet.
Planeringsrådet, som dels skulie motsvara det i riket tillsatta riks:planeringsrådet (FFS 266/66), samt möjligen dels ett regionplaneförbunds styrelse, skulle ha till uppgift att såsom rådgivande orgah handlägga samhällsplaneringen rörande frågor av allmän art samt att främja
och leda planeringsarbetet. På planeringsrädet skulle sålunda ankomma
att draga upp huvudriktlinjerna för det fottsatta pian~ringsarbetet i
landskapat samt att, ifall byggnadslagens 3 kap. så ändras, ansvara för
uppgörandet av en regionplan för landskapet eller således en landskaps:plan .. Rådet skulle dessutom verka som ett samordnande organ för alla
sär~kilda arbetsgrupper och komitt~er, vilka tillRattA eller i framtiden möjligen tillsättes för att bereda ärenden med anknytning till PamhällPplaneringen. Därut9ver Pkulle rådet utgöra en remissinstane, då
det är fråga om näringRfrämjande stödåtgärder eller andra ärenden, vilkas avgörande kunde påverka den framtida 88:r!lhällRplane:ri'?1gen.
Enligt föreliggande lagförslag skulle planeringsr~det bestå av personer med erfarenhet av näringsliv, kommunalförvaltning och kommunikationer samt av personer med Rakkunskap i ekonomisk och fysisk planering.
Medlemmarna skulle icke komma att representera sina respektive fackområden utan inväljas på grundval av sina personliga kvalifikationer. Rådets medlemmar skulle kallas av landskapsstyrelsen för en mandattid om
två år eller för samma tid som för närvarande gäller för landskapsstyrelsens ledamöter.
Då planeringsrådet skulle komma att bestå av ett tiotal personer och
rådet dessutom sammanträda endast tre eller fyra gånger om året, kunde
tillsättandet av ett beredande och verkställande organ för rådet vara
motiverat. Detta organ, som enligt landskapsstyrelsens uppfattning
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sktllle komma att kallaR planeringsstyrelRen, består av rådets ordförande PåRom självskriven ordförande samt minst två medlemmar av rådet,
vilka skulle utses av detsamma. Planeringsstyrelsens mandattid skulle
sammanfalla med rådets och dess uppgifter i ·,första hand vara att bereda de frågor, som handlägges i rådet, och att verkställa i rådet avgjorda ärenden samt att vid behov tillhandagå landskapsstyrelsen med uppgifter och utlåtanden. Liksom planeringsrådet skulle även planeringsstyrelsen ha rätt att för landskapsstyrelsen framlägga förslag om åtgärmer för främjandet av samhällsplaneringen.
I anslutning till planeringsrådet skulle därjämte vid behov inrättas en under detsamma lydande planeringsbyrå för att handhava uppgifter
hörande till den direkta samhällsplaneringen. I spetsen för planeringAbyrån skul_le .stå en extraordinarie planeringPchef Pamt därutöver vid
behov anställas kanslister och byråbiträden. Planeringsbyrån, som kunde
anförtros uppdraget att uppgöra en landskapsplan, skulle i övrigt ansvara för insamlandet och behandlingen av för planeringen i landskapet
nödigt statistiskt och annat material samt draga försorg om att av
ringsrådet och planeringsstyrelsen beslutade undersökningar och utredningar verkställes. Dessutom skulle planeringsbyrån ha till uppgift att
utföra unde~söknings- och planeringsuppdrag ~amt andra densamma av
land~kaps~tyrelsen, planeringsrådet eller planeringPstyrelsen ålagda
uppgifter&
Då kostnaderna för uppgörandet av en landskapsplan till hälften måste bestridas av kommunerna, är det enligt landskapsstyrelsens uppfatt~
ning nödvändigt att planeringsbyrån åtminstone i första hand skulle inrättas endast för viss tid. Därmed bleve det möjligt att på förhand begränsa planeringsbyräns verksamhet, exempeivis till att utarbeta landskapsplanen.
För beredning av vissa särskilda ärenden, såsom angående trafik-,
hamn- eller tätortsf örhållanden, skulle inom planeringsrådet eller planeringsstyrelsen kunna tillsättas utskott, ti)-1 vilka kunde kallas även
av en
utomstående sakkunniga. Sådana uppgifter borde/med landskapsstyrelsens
tillstånd kunna anförtros utomstående konsulter.
Inom ramen för de medel, som upptagits i ordinarie årsstaten, skulle
arvoden utgå till medlemmarna i planeringsrådet och av planeringsrådet
eller styrelsen tillsatta utskott och av dem hörda sakkunniga enligt
grui:id~r, som gäller för kommi tt~er, Medlemmarna av planeringssty:relsen,
lka förutom sitt egentliga kommittearbete skulle ha till uppgift
att följa med samhällsplaneringens utveckling såväl i landskapet ~om
utanf ö:r detsamma, skulle däremot bli berättigade till ett månatligt ar-
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-3vode, vilket fastställes av landskapsstyrelsen.
Då föreliggande lagförslag endast drager upp riktlinjerna för r:ilaneringsrådets, planeringsstyrelsens och planeringsbyråns verksamhet,
är det enligt landskapsstyrelsens uppfattning nödvändigt att i ett särskilt av landskapsstyrelsen fastställt reglemente för planeringsrädet~
upptaga närmare bestämmelser om dess organisation och verksamhet.
Med hänvisning till det ovan anförda, får landskapsstyrelsen vördsamt förelägga Landstinget till antagande nedanstående
L a n d s k a p s 1 a g
om planeringsrådet.

______ _
......_

_..~

I enlighet med Ålands landstings beslut Rtadga8:
1

§.

Jämlikt 8 § 2 mom. landskapslageh om reglering av byggnadsverkRamheten ( /68) tillsättes i landskapet ett planeringRråd med uppgift att
handlägga
inom samhällsplaneringen förekommande frågor av allmän
art samt att främja och leda planeringsarbetet i landskapet Åland.
För handhavande av samhällsplaneringen och därtill anslutna uppgifter må för viss tid inrättas en under planeringsrådet lydande planeringPbyrå.
2 §.
Planeringsrådet består av ord,förande och viceordförande samt ett
tillräckligt antal medlemmar och ersättare, vilka kallas av landskapsstyrelsen för två år i sänder.
Till medlemmar av rådet bör utses personer, vilka äga kännedom om
och erfarenhet av näringslivet, kommunalförvaltning och kommunikationer, samt personer; vilka äga sakkunskap i ekonomisk och fysisk planering.
Planeringsrådet är beslutförti då ordföranden eller viceordföranden
samt minst hälften av antalet medlemmar är närvarande.
3 §.
Pleneringsrådet tillsätter en planeringsstyrelse bestående av ordförande och minst två av rådets medlemmar. Ordföranden i rådet är 8jälvskriven ordförande för planeringsstyrelsen.
Planeringsstyrelsen8 mandattid sammanfaller med rädets.
Planeringsstyrelsen8 uppgift är~
1) att bereda de frågor, vilka skola handläggaP i rådet~
2) att verkställa i rådet avgjorda ärenden;
3) att tillhandagä landskapsstyrelRen med uppgifter och utlätanden
i frägor, vilka äga samband med samhällRplaneringen; samt
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4) att framlägga förslag och initiativ till åtgärder, som äro av
betydelse för samhällsplaneringen.

4 §.
planeringsrådet äger rätt att tillsätta utskott för beredning av
visst ärende. I sådant utskott må ingå även utomstående sakkunniga.
Rådet och styrelsen må med landskapsstyrelsens medgivande för särskilda uppgifter anlita utomstående sakkunniga.

5

§.

Ordförande i planeringsrådet och av detsamma tillsatta utskottPordföranden, övriga medlemmar och sekreterare Pamt av rådet, styrelPen
eller av utskott hörda sakkunniga tillkommer arvode inom ramen för anslag , POm för ändamålet upptagas i ordina rie årsstaten enligt de grunder, POm gälla för kommittearvoden.
Till ordföranden och medlemmar av planeringsstyrelsen må därutöver
inom ramen för anslag som för ändamålet upptagas i ordinarie och enskilda årsstater, erläggas ett av landskapsstyrelpen fastställt månatligt arvode.

6 §•
På planeringsbyrån

ankommer~

1) att insamla och behandla för samhällsplaneringen i landskapet nödigt statistiskt och annat material?
2) att draga försorg därom, att av planeringsrådet eller planeringsstyrelsen beslutade undersökningar och utredningar verkställas9 samt

3) att fullgöra byrån ålagda undersöknings- och planeringsuppdrag
samt andra till samhällsplaneringen hörande uppgifter.

7 §.
Vid planeringsbyrån må inom ramen för årsstaterna finnas extraordinarie planeringschefs-, kanslist- och byråbiträdesbefattningar
samt andra extraordinarie befattningar och tillfälliga funktionärer.

8 §.
Planeringschefens och andra extraordinarie befattningar vid planeringsbyrån besättas av landskapsstyrelsen, sedan befattningen varit
ledigarn~lagen

30 dagar och planeringsrådet--hörts i Paken.

Tillfälliga befattningshavare antagas av planeringsstyre l sen.

9 §.
Närmare bestämmelser om planeringsrådet, planeringsstyrelsen och
planeringsbyrån utfärdas vid behov genom reglemente, som fastställe s
av landskapsstyrelsen.
Mariehamn den 8 mars 1968.
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