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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y -

r e 1 s e s framställning till Ålands lands
ting med förslag till landskapslag om ändring 
av landskapslagen om landskapsförvaltningen 
i landskapet Åland (22/52). 

Den alltmer omfattande lagbe:redningen vid landskapsstyrelsen har 
under den senaste tiden medfört svårigheter att organisera arbetet 
på ett sådant sätt, att lagförslagen grundligt kunna genomarbetas, in
nan de överlämnas till Landstinget. Ofta or~aker ny lagstiftning i ri- I 

k.et, som därstädes träder i kraft inom en kort tid e.fter publiceringen ~ 

att lagberedningsarbetet måste påskyndas, för ~tt motsvarande land- [ 
skapslag skall kunna träda i kraft någorlunda snabbt. Är det i sådant 

I 

fall fråga om en lag, som underkastats omfattande bere dning i riket inl 
nan den förelagts riksdagen, saknas .möjligheter att i landskapet till
godogöra sig allt det material, som insamlats och ~tarbetats för ifrå
gavarande lagstiftning. Landskapsstyrelsen har i viss utsti~äckning 
anlitat kommi tteberedning för lagförslag av mera omfattande slag. såsom 1

1
_ 

folkskollagen, väglagen och jaktlagen, men en kommittt§beredning är i I 
många fall alltför långsam för att lagforslaget sk.all kunna bliva ut- / 
arbetat inom rimlig tid ~ 

Landskapsstyrelsen har på grund av ovan berörda omständigheter f 

funnit, att lagb.eredningsarbetet icke mera kan helt åläggas endast en '. 

tjänsteman, landskapssekreteraren, som samtidigt har många andra ar
betsuppgifter sig förelagda, En uppdelning av arbetet på två tjänste- I: 
män, vilka vardera böra vara jurister, medför möjlighet för lagbered- ' 
ningen att parallellt arbeta på flera lagförslag, varigenom den korta 
tid, som ofta står till buds, bättre kan tillvaratagas. Någon uppdel
ning av arbetet sålunda, att lagberedningen inom vissa områden skulle I 

hänföras till den ena och inom vissa områden till den andra tjänste- Il . 
mannens åligganden, låter sig likväl icke göra, ty därigenom kan lätt 
en mycket ojämn arbetsbörda följa. Det är då lämpligare. att land-
skapsstyrefsen på landskapssekreterarens föredragning besluter, vilka 
ärenden, som skola beredas av den ena eller andra föredraganden, och 
vilka ärenden, som äro av sådan karaktär, att de böra hänskjutas till 
k.ommitteberedning. Landskapssekreteraren skulle fortfarande vara an
s~arig för. att alla behövliga lagförslag upptagas ti.11 behandling och Il 
fördelning mellan föredragandena. , 

Såsom andra föredraganden i lag:beredningsä:tenden kunde biträdande 1 

landskapssekreteraren lämpligen komma ifråga. För att bereda honom 
möjlighet att handhava dessa uppgifter, måst e dock en avsevärd minsk-

1 

ning av hans föredragningsskyldighet i övrigt åstadkommasA Då det 
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icke är möjligt att överföra en mängd av biträdande landskapssekrete
rarens ärenden på någon annan föredragande, i synnerhet som juridisk 
examen måste innehavas av den tjänsteman, som skall övertaga ärendena, 
anser landskapsstyrelsen enda raö jligheten vara att anställa ytterligarE 
en jurist vid kansliavdelningen. Befattningen kunde till en början in
rättas som extraordinarie befattning med avlöning enligt 28 
löneklassen, d. v. s. befattningen skulle anses .jämförbar med yngre 
landssekrete.rartjänst av lägre avlöningsklass. 

Vid höstsessionen 1958 antog Landstinget en ändring av den 
aktuella landskapslagen med sådant innehåll, att folkskolinspektören 
insättes som f öred!agande i f olkskolärenden. Ped beaktande av då in

förda ändringa~8borde ytterligare ändringar införas i § ~ 17, 21, 29, 
30, 31,45 och/SK, att den nya befattningen införes i nämnda paragra
fer. Vidare föreslår landskapsstyrelsen, att av landskapssekreterarens 
åligganden överföres medicinalförvaltningen (p.3) och uppgörande av fö 
slag till arbetsordning för tjänstemännen och befattningshavarna 

(p. 10) till de andra föredragandena, närmast biträdande sekreteraren. 
Arbetsfördelningen mellan biträdande sekreteraren och den nya före
draganden skulle fastställas genom arbetGordning. 

De nu använda benär.mingarna landGk~.pssekreterare och biträdande 
landskapssekreterare ha icke motsvarat arbetsfördelningen mellan 
tjänstemännen och måhända givit en oriktig bild av tjänstemännens 
arbetsuppgifter. Då biträdande landstapssekreteraren fungerat såsom 
helt självständig föredragande för de ärenden, som han omhänderhar, 
är beteckningen 'biträdande' missvisande. Landskapsstyrelsen före
slår därför att befattningarnas benämninga~ ändras till förste land
skapssekreterare för landskapssekreteraren och ancre landskapssekre
terare för biträdande sekreteraren. Den nyanställda sekreteraren skul- 1 
le benämnas biträdande landskapssekreterare. 

Lled anledning av de föreslagna nya benämningarna har landskaps
st yre l sen måst föreslå ändring äv §§ 21 och 48. Vidare har det ansetts 
praktiskt lämpligt att föreslå överföring av ärendena angående tjänst
ledighet och semestet på landskapskamrerarens föredragning, vilket 
medför ändring av § 31. 

Med hänvisning till det ovan anförda får lanclsk.apsstyrelsen 
vördsamt förelägga Larldstinget till antagande nedanstående 
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L a n d s k a p s 1 a g 
om ändring av landskapslagen angående landskaps förvaltningen i 

landskapet Åland. 

I I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 17, 21, 29, 30, 31, , 

45 och 48 §§ landskapslagen den 16 april 1952 ang ående lanclskapsförvalt 

ningen i landskapet Åland (22/52), sådana de lyda i landskapslagen 

den såsom följer: 

17 §. 
Landskapsstyrelsen och lantrådet biträdas av följande tjänstemän 

och befattningshavare: 

vid. f-ansliet: förste landskapssek.reteraren, andre landsk.apssekre

teraren, biträdande landskapssekreteraren och landskapskanslisten; 
vid kamreraravdelningen: landskapskamreraren, huvudbokföraren, 

kassören och biträdande bok.föraren-kassören; 

/ 1 

vid lan tbruk.savdelningen: landskapsagronomen, koloni sa ti onsinspek.- [ · 

tö ren, tillika bi trädancle landsk.apsagronom, husd·jurs- och jordbruks- 1

1 

I 

konsulenten, bokföringsk.onsulenten, trädgår dskonsulenten, byggmästaren; 

fiskerikonsulenten och fiskeriinstruktören; 
vid forstavG. e lningen: landskapsforstmä staren, skogsvårdsinstruk

tören, biträdande skogsvårdsinstruktören och plantskoleskötaren samt 

skogvaktaren-arbetsledaren; 
vid vägavdelning en: landskapsvägingenj ören, tvenne vägbyggmästare [j 

och lagerförvaltaren; 

landskapsarkeologen; 

för samtliga avdelningar gemensamt: 
landskapsregistratorn-arkivarien, tvenne renskriverskor samt 

vaktmästaren, vilka närmast underlyda kansliet; 

folk.skolinspektören, som närmast underlyder kansliet; 
byggnadsinstruk.tören, som närmast underlyder k.arnreraravdelningen; 

landskapshälsosyster-barnmorskan, som närmast underlyder kansliet 

Föredragande inför landsk.a:psstyrelsen äro förste landskapssekre-

teraren, som är .chef för kansliet, andre landskapssekreteraren, bi
trädande landskapssekreteraren, folk.skolinspektören, landskapskamrera- ' 

ren, som är chef för kamreraravdelningen, landskapsagronomen, som är 
chef för lantbruksavdalningen, kolonisationsinspektören, lanc skaps

forstrnästaren, som är chef för forstavdelningen, landskapsvägingen
jören, som är chef för vägavdelningen, sant landskapsarkeologen. 
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·:· : · ·Förutom i 1 mom. nämnda innehavare av tjänster och befattningar 

l(~rtha inom tamert för beviljade anslag extraordinarie befattnings
havare samt tillfäliiga funktiönärer anställas. 

§ 21'. 
'Expediti0ner i anledning av landskapsnämndens beslut och övriga 

åtgöranden skola undertecknas av lantrådet och kontrasigneras av ve
derborånde föredragande. 

' 
Oär vederbö~ande ftixedragande ensam fattat beslut om förberedande 

ätgärd 1 skall däröver utfärdad expedition av honom undertecknas på 
tjänstens vägnar~ 

Vid forf all för lantrådet eller lantrådets ställföreträdare må 

expedition. om ärendet är brådskande, undertecknas på landskapsnämndens 
vägnar av två föredragande, av vilka den ena bör hava föredragit ären-
det och den andra vara antingen förste landskapssekreteraren, andre 
landskapssekreteraren eller landskapskamreraren. 

29 §. 
Landsk.apssekreteraren åligger att s åsom föredragande handlägga 

ärenden, som angå: 
1) polisväsendet; 

, 

2) lärdomsskolan och sjöfartsundervisningen samt beslut av folk.
skolinspektören, som skola underställas landskapsstyrelsen; 

3) lagbere dningen till Ålands landsting och förslag till land-
skapsförordning såmt tillsättande av lagberedningskommitt~er; 

4) inrättande och indragande av tjänster eller befattningar; 
5) tjänsteförslag; 
6) besättande av tjänst eller befattning och beviljande av av

sked; 
7) landskapsstyrelsens sammanträdestider samt tjänstetiden för 

tjänstemän och befattningshavare; 
8) övriga ärenden, vilka enligt denna landskapslag eller sär

skilda föreskrifter ankomma på honom såsom chef för kansliavdelningen. 
I arbetsordningen kan bestäm~as, att även andra än ovannämnda 

ärenden skola handläggas av landakapssekreteraren. 
30 §. 

Andre landskapssekreteraren åli~ger att s åsom föredragande hand
lägga ärenden, som ang å 

1) lagberedningen till Alands landsting samt förslag till 
landskapsförordning, i de ärenden, som landskapsstyrelsen på förste 
sekreterarens föredragning anförtrott honom; 
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2) landskapets medicinalförvaltning; 
3) arbetsordning för tjänstemännen och befattningshavarna; samt 
4) övriga ärenden, vilka enligt särskilda föreskrifter eller ar

betsordning ank.01mna på honom. 
Biträdande landskapssekreteraren skall bereda, föredraga och hand

lägga de ärenden, som enligt arbetsordningen ankonma på honom. 
Folk.skolinspektören äger föredraga samtliga på landskapsstyrelsen 

ankommande folkskolärenden med undantag av dem, som nämnas i 29 § 

1 mom. 2 punkten. 
Landskapskanslistens arbetsuppgifter meddelas i arbetsordningen. 

31 s. 

som 

La~dsrapskamreraren åligger att som föredragande handlägga ärenden ! 
anga: 
i) ~andskapets inkomst- och utgiftsstat; 
2) granskning av underredogörares räkenskaper och medelsförvalt-

ning; 
3) utanordningar; 
4) ansökningar om lantlskapsunderstöd,-bidrag och lån, för såvitt 

de icke i arbetsordningen ankomma på någon annan föredragande; 
5) landskapsskatt och lån för landskapsförvaltningens finansie-

ring; 
6) landskapets egendom, såvitt icke någon del därav enligt ar

betsordningen står under uppsikt av någon annan föredragande; 
7) tjänstemäns och befattningshavares hänförande till avlönings

klass san1t ansökningar om ålderstillägg och pension; s å ock ärenden 
angående tjänstledighet och semester åt tjänstenän och befattnings

havare. 
På lanclskapsk.amreraren ank.omraer vidare: 
8) att tillse, att meddelade föreskrifter rörande.medelsförvalt

ningen iakttagas samt att draga försorg om och ansvara för att kamre
raravdelningens samt underredogörares räkenskaper och kassor perio
diskt behörigen revideras; 

9) att vidtaga av landskapets fördel på1':allade åtgärder, där un
derredogörare tillgripit eller förskingrat omhänderhavna medel eller 
brist i dessa nedel yppats eller ock s åaant förh ållande uppdagats vid 

dödsfall; 
10) att förteckna och förvara till kamreraravdelningen ingivna 

borgensförbindelser och andra säkerhetshandlingar; 
11) att draga försorg om att vid revisioner hos underredogörare 

och vid tjänsteavträcelser tillkomna protokoll ftirvaras av karnrerar
avdelningen; 
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12) att tillse, att s åvä l kamreraravdelning ens som underre dogö 

rarnas bokföring hanc:haves enligt gällande föreskrifter; samt 
13) att fullgöra övriga åligganden, som enligt denna landskapslag 

eller särskild.a föreskrifter ankor:.11":1 a på honom i eg0nskap av ehef för 
kamreraravdelningen. 

I arbetsordningen må kunna bestämmas, att även andra än ovannämn
da ärenden skola handläggas av landskapskamreraren. 

45 §. 
Kompetensvillkor för landsk.apssekreterarna och biträdande lanG.

skapssekreteraren är juriskandidat- eller högre rättsexamen eller 

tidigare högre förvaltningsexamen. 
Om kompetensvillkor för folkskolinspektören är oärskilt stadgat. 
~ompetensvillkor för landekapskaoreraren är antingen 
juriskandidatexamen, högre rättsexamen eller ti digare högre för-

valtningsexamen eller 
ekonomiekandidatexamen med högre vitsord i företagsekonomi och 

vitsord i nationalekonomi eller politiceskandi atexamen med högre 
vitsord i företagsekonomi och vitsord i nationalekonomi. 

För landskapsagronomtjänsten och kolonisationsinspektörstjäns
ten erfordras avlagd agronomisk ämbetsexamen samt praktisk erfaren

het vid lantbruk. 
Landskapsforstmästaren bör uppfylla villkoren för erh~llande av 

extraordinarie forstmästartitel. 
Landskapsvägingenjören bör hava avlagt väg- och vattenbyggnads

ingenjörsexamen vi c Tekniska Högskolan i Finland eller någon annan 

högskola med motsvarande kurs. 
Av lanc!skapsark.eologen fordras filosofie kandidatexa:menrn:id an

tingen 1) hbgsta vitsord i Finlands och de nordiska ländernas ar
keologi och~tsord i åtminstone två av följande vetenGkapsgrupp er: 
Finlands historia och nordisk. historia, nordisk filologi, nor&isk 
kulturhistoria och folklivsforskning eller finsk-ugrisk etnografi 
och konsthistoria eller 2) högsta vitsord i ett ämne inom n åg on av 
dessa vetenskapsgrupper, cum laude approbatur i Finlands och de 
nordiska ländernas arkeologi och vitsord inom n åg on av de övriga 
nämnda vetenskapsgrupperna. 

Vidare fordras av lanclskapsarkeologen praktisk erfarenhet i ar
keologiskt och etnografiskt fältarbete samt r.mseipraktir ävensom 
genom vetenskapliga publikationer ådagalagd insikt och förm åga att 
behandla arbetsmaterialet. 
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Vägbyggmästarna, byggmästaren vid lantbruksavdelningen och bygg
nadskonsulenten skola hava avlagt byggr:1ästarexamen vi d teknisk skola. 

Av landskapsregistratorn-arkivarien och landskapskanslisten 
fordras avlagd lägre rättsexamen, 

Av huvudhok.föraren och kassören fordras avlagd lägre rättsexa

men eller vid högskola avlagd ekonomisk examen, som berättigar till 
titeln diplomekonom. 

Husdjurs..:. och jordbrukskonsulenten samt bokföringskonsulenten 
skola hava genomgått sådant lantbruksläroverk, varifrån dimmission 
berättigar till titeln agrolog, Trädgårdskonsulentens kompetens- . 
villkor är genomgången två-årig trädgårdsskola, 

Fiskerikonsulenten och fiskeriinstruktören skola hava genom
gått teoretisk kurs vid fiskarskola och fiskerikonsulenten dess
utom kurs vid handelsskola eller -institut. Vardera skola inne
hava sådan praktisk erfarenhet på fiskerinäringens område, som 
landskapsstyrelsen prövar nödig för befattningens handhavande. 

Skogsvårdsinstruktörens samt biträdande skogsvårdsinstruktörens 
och plantskoleskötarens kompetensvillkor är genongången kuro vid 
forstskola, som berättigar till titeln forsttekniker. 

För annan här ovan icke nämnd tjänst eller befattning fordras 
sådan genom tidigare verksamhet ådagalagd skicklighet och förmåga, 
som tjänstens eller befattningens frangångsrika handhavande förut
sätter. 

För eitraordinarf~ b~f~tt~ing fofdf~s ~ådkn kompetöne~ Som land~ 
stapsstyrelsen vid befattningens inrättande beslutat . 

Från i denna paragraf ' nämnda kompetensfordringar för ordinarie 
innehavare av bokförar-, kassörs-, konsulents-, och instruktörsbe
fattningar kan landskapsstyrelsen bevilja undantag, då särskilda · 
~käl därtill föreligga. 

48 §. 
Lantrådet äger årligen åtnjuta semester på sätt därom är särskilt 

stadgat. 

Tjänstemän och be·fattningshavare tillkommer semester på tid, som 
av lantrådet bestämmes, i enlighet ned vad därom är särskilt stadgat. 
Förste landskapssekretöraren må icke åtnjuta semester samti digt som 
lantrådet med mindre landskapsstyrelsen därtill bifaller. 

Tjänstledighet åt lantrådet samt innehavare av tjänst eller be
fattning beviljas av lanclskapssty.relsen ,soa även äger bevilja tjänste-
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man eller befattningshavare ansökt avsked, 

~~~-------~-----

11.'.ariehamn den 19 mars 1959~ 

vägrnrr: 

Sundman 


