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

27/1951. framställning till 1\lands landsting med förslag 

till landskapslag angäende landskapsförvaltnin-

• 41 

gen i ~andskapet Åland . 

Landstin&et antog den 5 mars 1951 landskapslae angående land-

skapsförValtningen i landskapet Åland. Sedan landskapslagen i 

vederbörlig ordning överstyrts till Republikens President, har 

Pre~identen, efter det Högsta domstolen med avfordrat utlätande 

_inkommit, förordnat, att landskapslag@n skall förfalla, enär 

Landstinget överskridit· sin lagstiftningsbefogenhet. Högsta 

domstolens utlåtande, varpå Presidentens beslut grundar sig, är 

i översättning av följande lydelse= 

"På Åland gäller för närve.rande landska1)slae;en om landskaps-

förvaltningen i l a ndskapet Åland, utf'ärdad den 5 mars 19 23. 

Denna landskapsl ae; , som llndergå tt mindre förändringar genom land- g , 

skapslagarna den 26 juni 1928 och den 31 maj 1931, har nwnera 

befunnits vara så föråldrad,_ att det befunnits nödigt att er-

sätta densamma med en ny landskapsl~g , där den inträffade ut-

vecklinge~ inom l andskapsförva ltningen beaktats. 

Landstinget har, s~s6m Högsta domstolen i sitt till Republi-



.,. 

kens President den 16 januari 1923 av.'.:jivna utlåtande om närnncla 

den 5 mars 1923 utfärdade l andskapsl ag ; framhållit, rätt att 

stifta lag angående ifrågavarande ärende . lVIed undantag av 50 

och 51 §§ i den landskap slag, som är föremå l för grans1ming , har 

Högsta domstolen ingenting att päminna mot de enskilda stadgan-

dena i den .• ' 

Landskapslagens 50 § innehåller s t adganden, vilka beröra 

rät Legångsväsendet , vilkas stiftande enligt självstyrelsela-

Gens 9 § 2 mom o 8 P• ankommer å rikets lazst iftningsorgan . För 

uppnående av överensstämmelse i lae;stiftningen, har det r:iog 

0

billåtits, att i .landskapslagarna även intagits lagstadganden , 

vilka höra til l området för rikets lagstiftningsbehörighet, men 

en förutsättning därför har varit, at t de varit av samma inne-

håll som motsvarande stadganden i rikets laga r. Landskapsla-

gens 50 § 1 mom. ä r likalydande som självstyrelselagens 33 § , o~ 

fö:r:eskriften i 50 § mom. 2:s andra mening är överensstämmande 

med gällande lag i riket, varför landst ing ets förfarande i detta 

hänseende är g odtagbart. Annat är förhållandet med sistnämnda 

paragrafs 2 moments första mening, där det föreskrives, att före -

dragande i landskapsnämnden skall ,för brott i t.jänsten åtalas 
I 

.. 

vid Äbo hovrätt. I riket har icke utgivits n ågot stadgande där-

om, v ar ett dylikt åtal skall ske • . I förordnincarna om läns-

styrJlse och de centrala ämbetsverken är stadeat , at t tjänste-

åtal mot föredragande i nämnda ämbetsverk skall utföras vid 

hovrätt. L2ndstinge t har även uppenbarligen ansett, att dessa 

stadganden ex analog ia kunde tillämpas på föredragande i land-

i 
skapsnämnden. Då likväl landstinge ts behörie;het icke ingår 3.t t 

föreskriva, vid vilken domsto+ föredragande i landskapsnämnden 

skall åtalas för tjänsteförseelse, har landstinrret genom att i 

landskapsla::sen intag a stadgande därom överskridit sin lagstift-

ningsbefogenhet . 

I landskapslagens 51 § finnes, förutom ett stadgande om van-

lig disciplinär bestraffning , även ett stadeande om, att vid 

skiljande a v landskapsfö~valtningen underlydande tj änste- eller 

befattnin~ shavar.e från tj änst eller befattning i disciplinär väg, 

skall gälla vad om l änsstyrel ses tjänste- och befattning shavare 

är stadgat . Detta innebär, att angående tj änste- och befatt-

ningshavarna i l andskapsförvaltningen skulle tillämpas stadgan-

dena beträffande denna fråga i lagen den 29 juni 1 926 angående 

utnämningsbrev för innehavare av statens tjänster eller fasta 



.t-' . 

befattningar samt om deras rätt att kvarstå i sin tjänst eller. 19 § i samma lag skall tjänsteöverdomstolen granska de besvär, 

I 

befattning, den s.k. tjänstemannalagen. Av sistnämnda lags 22 c· 
<J 

som anförts över utslag i nämnda disciplinärmå.l. Enär enligt 
I 

' I 

:I 
framgår, a tt stadgandena däri skola lända till efterrättelse .. självstyrelselagensv 9 § 2 mom. 10 punkt l ,agstiftning angående 

beträffande annan befattning shavare än statens tjänste- eller statstjänste~ännens skyldigheter uteslutande förbehållits rikets 

befattningshavare, blott när sta<~ smyndighet utnämnt ·eller varit lagstiftning sorgan, h 2 r landstinget i berörda avseande överskri-

delaktig i utnämnandet av tjänstens eller befattningeRs inneha- dit sin lagstiftningsbehörighet. 

vare. Utnämnande av tj änste- eller befattningshavare i land- På grund av·fören~nnda anser Högsta domstolen, att ifrågava-

skapsförvaltningen tillkommer uteslutande vederbörande land- rande landstingsbeslut borde förordnas att förfalla 0
11 

skapsorgan, och under sådant förhållande äro de icke sådana ·Enär landskapsnärnnden anser bristerna i nu gällande förvalt-

tjänste- eller befattningshavare som g>rnes i tj änstemannalagen . ningslag vara så stora, att en ny f9rvaltningslag m~d det första 

De stadganden i sagda lag, vilka beröra disciplinärt skiljande borde komma till stånd 
' har landskapsnämnden beslutat ingå med 

från tjänst, kunna icke ens genom landskapslag utsträckas.att ny framställning ti l l Landstinget. Det nu föreliggande försla-

gälla beträffande tjänste- och befattningshavare i landskape t get till förvaltningslag är annars he l t överensstämmande med den 

Alands landskapsförvaltning , enär detta innebure tilldelande av av Landstin5et den 5 mars 1951 antagna förvaltnin~slagen , förutom 

nya uppgifter å t statens myndigheter. Enligt 8 § i tjänstemanna- att de påtalade stadgandena i 50 och 51 §§ nu bortlämnats . 

lagen ankommen det nämligen ~ justitiekanslern, då fråga upp står Hänvisande till förestående och t ill den allmänna motiveringen 

om innehavares av tjänst skiljande från tjänsten i disc::iplinär väg 
. . . . \ 

I 
och i vederbörande ämbetsverk icke tillsatts en allmän åklagare , 

i landskapsnämndens fra nställning Kg Jl/+950 får landskapsnämnden 

vördsammast förelägga Land s tinge t till antagande nedanstående 

förordna kompetent person att ve r lrntälla undersökning i saken och L a n d s k a p s 1 a g 

utföra därav föranlett påstående mot tjänsteinnehavaren. Enligt angående landskapsförvaltningen i landskape t Åland o 



I enlighet med .11lands landstings beslut s'tadgas: 
den, som s tår under å tal för brott, varå förlust kan följa av 

1 kap. 
medborgerligt förtroende. 

Landskapsnämnden. 
s Landskapsnämnden bör, om möjlie;t, vara S e sammansatt, att de 

1 §. åländska näringarna och skolväsendet däri företrädas. 

Landskapsnämnclen består av lantrådet såsom ordförande .och 3 § ., 

sex ledamöt er samt sex , ersättare för de'!r; så tillsatta som i l a- Ej må vald ledamot eller ersättare avsäga sig uppdraget, i fall 

gen om självstyrelse för Åland stadias. han icke tidie;are fullgjort sådant värv el+er fyllt sextio år 

E-n. av ledamöterna skall av landstinget tillika förordnas a tt eller är i högre grad sjuklig eller uppdrae et i avsevärd grad 

vid förfall för lantrådet fullgöra hans å ligganden. skulle utgöra hinder fi?r hans yrke eller näring eller, med hänsyn 

Om valet skall landstinget anmäla hos landshövdingen. · till hans familjeförhållanden, förorsaka honom avsevärd oläg enhet . 

2 §. 4 § • . 

Lantrådet ävenso~ ledamöterna och ersättarna i landskapsnämn- Lantrådet kallas till sitt ämbete av l andstinget och kvarstår 

den utses bland personer, som äro valbar8_ till landstings:rnän och i de·tsamma, så län~e han å tnjuter landsting ets förtroende, i vil.kl · 

därjämte äga erfarenhet i allmänna värv. Lantrådet bör därjämte ä mbete honom tillkommer de allmänna rättigheter, som äro land-

hava å dagalagt god administrationsförmåga . skapets tjä nstemän tillförsä krade, samt å ligg er de skyldi e;heter, 

Lantråd eller ledamot i landskapsnämnden må likväl ej vara som i dem1a landskapslag eller annorstädes äro för honom påbjudna. 
( 

den, som står i aktiv militärtjänst, ej heller ~jänstemari,och Lantrådet anses sakna landstingets förtroende, då femton 

befattning shavare, som på grund av sin ställning är redovisnings- landsting smän vid omröstning i ~andstinget omfattat därom g jord 

skyldig inför landskapsnämnden , ej heller den, som avträtt sina framställning. Sådan framställning bör för att kunna upptagas 

1 d h b d . t 'h sta:t, ell er tillgångar till konkurs intil ess an ee iga si till behandling vara skriftligen avfattad och undertecknad av . 



minst fem landstinGsrnän samt må icke föranleda slutlig å t gärd 

från l andstingets s ida , innan lantrådet beretts tillfä lle ~tt 

inom tre dagar efter erhållen del därav inför landstinge t avgi va 

'förklaring. 

Övriga ledamöter i landsltapsnämnden utses för tre kalenderår i , 

sänder och deras uppdrag fortfar; intill dess nytt val ägt rum, 

Avlider ledamot eller ersättare i l andskapsnämnden el.ler av-

går han av annan orsak, innan tiden för hans uppdrag .ä r ~te, 

( skall fyllnadsval ·verkställas . Den sålunda valda tjänstgör un-

der den tid, som för den avgångne skulle å ters tått. 

5 § • • 

Lantrå det och ledamö terna i landskapsnämnden ansvara för s ina 

tjä n s teåtgärder enligt allmän l ag . 

Innan lantrådet och ledamöterna i landskapsnämnden tillträda 
\ 

sina befattningar , skola de inför länsstyrels en avlägga föreskri-

ven tjänsteed, såframt icke sådan ed av dem ti di gare avlagts. 

Lantrådet å tnjuter den årliga avlöning, s om finnes upptae en i 

landskape ts lönestat. Ledamöterna erhålla ur landskapets medel 

ersättning för rese- och förrättningsd~gar samt resekost4~der 

på sätt landstinget därom b esluter. 

J 
t 
I 

6 §. 

Landskapsnämnden samrn.anträdet minst en gån g varje vecka samt 

däremellan så ofta ä rendena de t påkalla eller nä r tre l edamöter 

därom för behandling av vis s t ärende anhållit . Kallelse till 

sammanträde meddelas i den ordning nämnden beslutat. 

Sammanträdena hållas i l\IIariehamns s tad, där ej hämnden för 

särskilt fall annorlunda bestämt. 

7, § . 

Landskapsnämnden ä r beslutför, då lantrådet Eiler hans ställ-

företrädare och tre l edamöter äro närvarande. 

Vid förfall både för lantråde t och hans ställföreträdare ä r 

nämnden beslutför jämvä l då fyra ledamöter, bland vilka den 

ä l dste skall föra ordet, ä ra vid sammanträdet närvarande. 

Vid menin ~sskiljaktighe t bör ö~pen omröstnine verkst älla s. 

Falla rösterna lika~ gälle såsom beslut den mening ordföranden 

biträtt. 

Vid l andskapsnämndens sammanträden skall' under ordförandens 

tillsyn föras protokoll, som jus teras inför nämnden. 

9 §. 

i 
I 



Landskapsnä mnden äser·inom omrAdet för sin verksamhet bevaka 
0n_,ska r lantrådet att i iirende, vars avgörande ankommer på h onorg 

landskapets gemensamma rätt och bästa samt, da··-~ s~dant 
CrJ. icke ·an:.. inhämta landskapsn; :mndens yttrande, må landskapsnä mnuen iclrn un-

kommer å lantrådet, till verkstä llighet befordra landst.ingets dandraga sig att avgiva s å dant. 

beslu-t; och övriga förfoganden. II kap. 

Landska:psnämnden må för fullgörandet av densa\una åliggande Lantrådet. 

förvaltning suppgifter tillsä tta nämnder, styrelser och andra 

funktionärer. Lantrådet tillkommer, utom å rlig avlöning , för i tjänsteären-

10 § . den företagna resor dagtraktamente och ersättning för resekost-

Landskapsnämnden åligs:,er övervaka landskapets bokföring s amt n a der, på sätt dä rom särskilt stadgas. 

vården -Och förvaltningen av dess fasta och lösa egendom. Vid 13 §. 

fullgörandet härav bör nämnden föra noggranna förteckningar Lantrådet är berättigad att närvara vid alla av landskaps-

över denna eErendom samt t1· 11se, a -tt: landslrape+s b d · 
.__, v ,,_ v ;yggna -er bliva, nämnden tillsatta nämnders och styrelsers srunrnanträden • 

ändamålsenligt uppförda och vidmakthållna ävensom att dess in- Angående lantrådets skyldighet att närvara vid landstingets 

rättningar, kassor, donations- samt övriga medel och tillgångar möten är särskilt stadgat . 

behörigen förvaltas och användas~ 14 § . 

11 §. Lantrådet företräder landskapet i förekommande rättsärenden 

Landskapsnämnden är skyldig att till stat-erådet, de centrala samt äger kära och svara för landskapet. 

ämbetsverken och landshövdingen avlämna av dem äskade utlå tanden 15 ' §. 

samt äger genom landshövdingens förmedling hos regering en. göra Lantrådet åligger att bringa i.verkställighet landstingets 

framställning i ärenden, ::iom beröra landskapet. beslut och förfoganden, då sådan verkställighet åt honom uppdra -
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gits, at t utöva närmaste tillsyn över de för landskapets förvalt- lantrådet till landstinget avgiva oc h bland dess medlemmar 

ning tillsatta nämnder9, styrelsers, tjänstemäns och . övriga f unk- låta utdela en noggrann och detaljerad redogörelse mör landska-

tionärers verksamhet. , pets förvaltning och ekonomi ska tillstånd samt verkställigheten 

Lantrådet åligger a tt till regeringen och rilcets myndigheter av landst inge t s beslut ävens om angående sin egen verksamhet. 

avlämna äskade l~. 21plysningar . III kap. 

16 §. Landskapets tjänstemän och handläggninr.en av ärendeno 

På lantrådet såsom tj änsteman och ledare f ör landskapsför- 17 §. 

valtningen ankommer: Landskapsnämnden och l antrådet b iträdas av följande tjänste- 1. 

att hava tillsyn däröver, att innehavare nv tjäns ter och be- män och befattningshavare: 

fattninr.ar vid landskapsförval tnin
0
gen f o·· _Y'h ·~ lla si· rr o..coo··rvi··-'-1 · t ~ u. 0 l. [, l,Z. 

vid kansliet: landskapssekreteraren , biträdande lanc;:1skaps-

och at t mot felande vidtac;a av omständigheterna påkallade '.~. tgär- sekreteraren och landskapskanslisten; 

' der; vid lcamreraravdelningen: l a n dskapskamre:caren, huvudbokföraren 

att övervaka efterlevnaden av arbetsordningen för tjänstemän och kassören; 

och befattningshavare vid landskapsförvaltning en; vid l antbruksavdelnine;en: lands;kapsagronomen, tvenne jordbruks 

att verkställa eller l åta verkställa behörig inspektion, då instruktörer, fi~keriinstruktören och trädgå.rdsinstruktören; 

ombyte i föredragandet jänst t!ger rmn; samt vid f orstavdelnint;en: landskapsforstmäs taren, skogsvårdsin-

att tillse' att borgensförbindelser och övriga handlinea~, s om struktören och skogvakta~en-arbetsledaren; 

röra landskapets rätt, so~gfälligt förtecknas och förvaras av vid vägavdelningen: landskapsvägingeniören, vägbyggmästaren 

k!'lmreraravdelningen.· och vägmästaren; 

Årligen senast i början av ~andst ingets höstsession skall l andskapsarkeologen; 

' . 



-
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för samtliga a vdelnin,q:ar g·emensmmt •· land k · t - s apsregis ratorn-ar~-

.. 
varien, renskriverskan samt vaktmästaren , vilka nä rmast 

under lyda 

kansliet; 

byggnadsinstruktören, s om närmast underlyder kamreraravdel-

ningen; 

landskapshälsosystern-barrunorskan 
' 

kansliet. 

som närmast underlyder 

Föredragande inför l andskaps11a··mnden i=i ro 1 d l ~ an s_capssekreteraren 
' 

som är chef för kansliet, biträdande l an dskapssekreteraren , land-

skapskamreraren, som är chef för kamrerara.vdelriingen, l andskaps-

agronomen, som är chef för lantbruksavdelningen , landskapsforst-

mästaren, som är chef för forstavdelni·naen, 1 d , ä ....., an S<f:apsy, g ingeniö-

ren, som är chef för vägavclelningen, samt l an dskapsar keologen. 

Förutom i 1 mom. nämnda innehavare av tjäns ter och befattnin-

gar kunna inom ramen för bevil jade anslag extraordinarie befatt-

ningshavare samt tillfälliga funktionärer anställ as . 

18 §. 

Landskapets tjänstemän och befattningshavare skola inför l äns-

styrelsen avlägg~ tjäns teed, där sådan icke av dem tidigare av-

lagts . 

.. 

Förordnas någon , som ej avl agt tj i:~nsteed att som vikarie 

bestrida tjänst, skfull han avlägga sädan ed. 

Landskapets tjänstemän och be:fattningshavare svara för sina 

tjänst eå t gärder enligt lag ~ 

Ärende, vars handläggning ankommer på landskapsnämnden, skall 

föredragas för nämnden~ .Beslutanderätten tillkommer landskaps-

nämnden, Pro tokoll skall vid l andskapsnämndens sammanträden 

föras av vederbörande föredragande. 

Avgör landskapsnämnden ärende annorlunda än föredraganden 

föreslagit, äger föredraganden anteckna skilj aktig mening till 
I 

protokollet . Har sådan anteckning icke g jor t s , anses föredra-

ganden hava biträt t beslutet. 

20,§. 

Skall förklaring infordras eller ock utlåtande eller upp-

lysning inhämtas innan ä rende a vgöres , bör föredragan den skrida 

till å t gärd för dess infprskaffande samt även vidta5a övriga å t-

gärder, som för ärendets beredning ä ro nö di ga . I förberedande 

. å t gärd av föredraganden må ej ingå något, som hör till det slut-

liga avgö r ande t. 



1· 
i• 

21 §. 

.. 
Exped~tioner i anledning av landskapsnä:r::indens beslut ouh övrie;a 

åtgöranden skola undertecknas av lantrådet och kontrasigneras av 

vederbörande föredraeande~ 

Där vederbörande föredragande ensam fattat beslut om förbere-

dande å tgärd, skall däröver utfärdad expedition av honom under-

tecknas på tjänstens vägnar. 

Vid förfall för lantrådet eller lantrådet~ ställföret~ädare 

må expedition, om•ärendet är brådskande, undertecknas på land-

skapsnämndens vägnar av två föredrag ::: nde, av vilka den ena bör 

hava föredragit ärendet och den andra vara antingen landskaps-

sekreteraren, biträdande landskapssekreteraren eller landskaps-

., 
kamreraren. 

22u § • 

Uppstå tvivelsmål därom, på vilken avdelning handläggni ngen 

av ett visst ärende ankommer, äger lantrådet avgöra frågan. 

23 §. 

Avgörande, som ej är av den beskaffenhet att därom bör t ill-

kännagivas genom skrivel se, skall upprättas i form av utslae • Där 

omständigheterna det medgiva och avgörandet icke är sådant , a tt 

., 

43.) 
arman än sökanden kan därå grunda rät t , eller ärendet eljest ej 

g 

är av den beskaffenhet, att handlingarna böra för framtiden 

uppbevaras, kan utslag eller remissresolution &tecknas hand-

lingarna, varifrån dock efter omständigheterna myndigheternas . 

utlåtanden därförinnan böra avskiljas. 

24 §. 

Till landskapsnämnden inkomna tjänsteskrivelser samt dit in- l 
sända eller i nlämnade a~sökningar och övriga handlingar skola 

diarieföras och regisireras i enlighet med i arbetsordningen 

givna anvisningar. 

25 §. 

Koncept till expedition skall åtecknas ärendets diarienummer 

samt e4peditionens ordninc,snummer och datu.rn, dess underteckna-

res namn och a vgifterna för aensa~..ma. Föredraganden är ansvarig 

för konceptets och expeditionens överensstämmelse med det fatta-

de beslutet~ 

26 §. 

Diarier, protolrnll, koncept och förteckningar samt övriga 

.handlingar skola, där så befinnes nödigt, inbindas och i likhet 

med övriga till arkivet hörande handlingar ; omsorgsfullt förvaras 



,I 
.. 

i enlighet med fastställda föreskriftero .,. 

27 §. 

Närmare föreskrifter angående ärendenas behandling skall 

meddelas i av landskapsnärnnden för tJ"änsteniännen och b n tt . eia n1ne;s ... 

havarna antage'n arbetsordning. 

rv kap. 

Innehavarffiav tjänst och befattning åligganden . 

28 §. 

Föredragandena skola eöra sig förtrogna med förhållandena inOB 

landskapet i allmänhet och envar särskilt med de omständighe ter, 

om vilka han bör äga kännedom för att kunna behörigen fulleöra 

sina tjänste -ligganden. 

Varje fiiredrag <=..nde bör med omsorg och skyndsamhet bereda och 

föredraga de ärenden, som enligt antag:e1 · och fastställd arbetsord-

ning ankomma pä hans handläggning, samt fordersammast uppsät ta 

och låta utskriva expedition , där sådan'skall utfärdas och där 

le.ndskapsnämndens justerade beslut föreligger. ' 

29 §o 

Landskapssekreteraren åligger att såsom . föredragande handHig-

ga ärenden, som angå; 

1) polisväsendet; · 

2) folkskolväsendet, lärdomsskolan och sjöfartsundervisningen; 

3) landskapets medicinalförvaltning; 

4) lagberedningen till Ål ands landsting; 

5) inrättande och indragande av tjänster eller befattningar; 

6) tjänsteförslag; 

7) besättande av tjänst eller befattning; 

8) beviljande av avsked, tjänstledighet och semester åt 

tjänstemän och befattningshavare; 

9) landskapsnämndens sammanträdestider samt tjänstetiden f ör 

tjänstewBn och befattnin~shavare; 

10) försl 2.e till arbetsordning för tjänstemännen och befatt-

ningshavarna; samt 

11) övriga ärenden, vilka enligt denna landskapslag eller sär-

skilda föreskrifter ankomma på . honom såsom chef för kansliavdel-

ningen. 

I arbetsordningen kan be9tärmnas, att även andra än ovannämnda 

ärenden skola handläggas av landska:pssekreteraren. 

30 §. 

\ 

Biträdande lanclskapssekreteraren skall bereda och för'edraga 

'1 

I 
1 

I 

!11 
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övriga på kanslic.vdelninp:en ankommande 
_ ärenden, som i arbets-

ordningen uppräknas. 

Landskapskanslistens arbetEuppgifter meddelas i arbetsord-

ningen. 

'' 

Landskapskamreraren åligger att som föredrasrande 
'-' handlägga 

ärenden, som angå : 

1) landskapets inkomst- och utgiftsstat; 

2) granskning d d 
av un erre ogöra:res räkenskaper och medelsfö r -

valtning; 

3) utanordnin.o·ar • 
0 t 

4) ansökningar om landska_psundersto"d, b"d 
- L rag och lån, för 

såvitt de icke i arbetsordningen ankomma på någon annan föredra-

gande; 

5) landskapsskatt och lån för landskapsförval tningens finansie· 

ring; 

6) landskapets egendom, såvi tt icke n~gon d 1 
a e därav enligt ar -

betsordningen står under U}Jpsikt av någon an11an _ föredragande; 

7) tjänstemäw sch befattningshavares hänförande tili avlö-

ninc};]klass samt ansökningar om ålderstillägg och pension. 

f, 

43J 
På landskapskam.reraren ankommer vidare: 

8) att till se , at t meddelade föreskrifter rörande medelsför-

valtningen iakttaeas samt att draea försorg om och ansvara för 

a tt kamreraravdelninc;ens samt underredogöra:res räkenskaper och· 

kassor periodiskt behörigen revideras; 

9) att vidtaga av landskapetB fördel päk2llade å t gärder, där 

derredogörare tillgripit eller förskingrat omhänderhavda medel 

eller brist i dessa medel ;vppats eller ock sådant förhållande 

uppdagats vid dödsfall; / 

10) a tt förteckna och förv·-ora till kamreraravdelningen ingi v-

na borgensförbindelser och a ndra säkerhetshandlin5ar; 

11) att clrae;a försorg om a tt vid revisioner hos underredogöra-

re och vid t ,jänsteavträdelser tillkomna protokoll f'örvaras av kam 

reraravdelningen; 

12) att tillse , att såväl karnreraravdelningens som underredo-

görarnas bokföring handhaves enligt gällande föreskrifter; samt 

(' 
I 

13) att fulleöra övTiga Qligzanden, som enligt denna land-

skapslag eller särskilda föreskrifter ankomma :på h onom i egenskap 

av chef för kamreraravdelningen. 

I arbetsordningen må kunna bestämmas , att även andra än ovan-

11 



nämnda ärenden skola handläggas av landska~1skamreraren. 

32 §. 

Huvudbokförarens och kassörens åli.:_:2,·anden meddelas i arbets-

ordningen. 

33 [-: . :J • 

Landskapsccronomen åligger att såsom föredragande handläLca 

ärenden, som angå: 

1) lantbruket, dess binärinzar och föreninzsrörelse och 

lantmannagillesverksamheten; 

2) landskapets jordegendomar; 

3) Ålands lantmannaskola eller annan av lands.:.:a:pet underhc'.'.l len 

jordbruksskola; 

4.) Alqnds lanthushrJ.llsskola. 

Landskapsagronomen äligcer vidare att 

5) verkställa nödiga besiktningar och inspektioner beträ~fande 

landskapets jordegendomar; 

6) inspektera undervisningen vid Ålands lantmannaskola eller 

annan av landskapet underhållen jordbruksskola; 

7 ) företräda landskapet vid expropriation av fast egendom och 

vidtaga av saken påkallade c tgärder; 

8) följa med lantbrukets och dess bin~ringars 1tvecklin& samt 

1 °11 ,,:i·~ underrättad om e nslaf~en för lantbrukets främjande i 1a a - u -

riket och i anledning därav göra framställning hos landskapsnämn-<:I 

den om å tgärder för frä jande av lantbruksnärine;a:rna inom landska.:.. 

pet; 

9) uppmuntra och främja lantbrulrnt genom upplysnings- och in-

struktionsverksarnhet samt tillhandagå jordbrukarnas organisatio-

ner med råd, upplysningar och nödiga åtgärder; 

10) främja lanthushållningen och kreatursförädling sverksamhe- · 

ten; 

11) samarbeta med vederbörande myndigheter beträffande hand-

läggninc;en av dikningsärenden och övriga vattem'ä tten rörande 

frågor; 

12) leda jordbruks-, fiskeri- och trädgårdsinstruktörernas 

verksamhet; 

13) fu~lgöra ÖVl'iga åligganden, som enligt denna landska:pslag 

eller särskilda föreskrifter ,~.nk omrn.a på honom i egenskap av chef 

för lantbruksavdelningen. 

I arbetsordningen kan bestämmas, a ~ t även andra än ovannä11m-

da ärenden skola handlägz as av landskapsagronomen . 
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2) landskapets motorbätar och färjor; 10) ineiva inom föreskriven tid till kamreraravdelningen rä-

3) anskaffning av erforderliga inventarier, redskaI), . maskine 
kenskapsrapporter samt förslag ·· till inkomst- och utgiftsstat ftir 

och material samt :försäljning och avfo''rancle UL.... "1 · - ra rnnskaperna av följande år; samt 

obehövliBa eller förslitna materiel eller 
inventarieföremål !:i.ve .. 

11) fulleöra övriga Aligganden, vilka _enligt denna landskaps-

som utlåning eller förhyrning för allmännyttiRa ändam~l Qv 
- ~ ma ski. 

lag eller särskilda föreskrifter ankomma på honom s·"lSom chef för 

ner och förrådsartiklar; vägavdelningen. 

4) fördelning och användning· av till f" f or- ogande ställda ansh I arbetsordningen kan bestämmas , att även andra än ovannämn-

pä ekonomiskt och tekniskt fördelaktigt sätt. da ärenden skola handläggas av landskapsvägingeniören. 

Landskapsvä~in~.~eniören °1· t~ ~, _ a igger y verligare att 38 § . 

5) själv eller genom underlydande bef""_, __ ,_n· · h 
- ~uv ings avare utf~ra ·Vägbyggmästarens och vägmästarens arbetsup:::ie;ifter bestämmas 

ombetrodda arbeten :f.. ..t t · ' -o_ra -ningar, undersökningar och förvalt - i arbetsordningen . 

ningsuppgifter; 39 §. 

6) övervaka vcirden o~h underhållet av anIQo"rt~odd _,_ landskap se- Landskapsarkeologen å ligger att s1som föredragande handlägga 

gendom; ärenden , som angå: 

7)· vidtaga erforclerliga å tgärder för verkställande av expropri~ 1) forn- och kulturminnesvården i landskapet; 

a tion av fast egendom, s'om är behövli· FJ.: .f.l..· 0··r b 1 _ yg5nac sföretag ·; 2) landskapets museer och tillsättande av befattningshavare 

8 ) sörja för ordnin0gens upnra··++·na0 llande · k D 
~ vu , SJU vard samt upp- vid clem. 

lysningsarbete bland ~mclerlydande arbetare, där detta med ~änsyn LandskapsarkeoloGen åligger ~idare at t 

t ill de fast anställda arbetarnas antal är av nöden;. 3) övervaka , att gällande förfa t tnin ():ar rörande fornminnes-

9) företaga nödiga inspektions- och andra resor; och kulturminnesvård efterlevas; 



4) taga lnitia·tiv till och ~örja för förefintli5a minnes-

märkens fredande och bevarande; 

5) hålla tillsyn över landskapets fornlämningar och andra kul-

turminnesmärken samt övervaka , att de icke taga slcada eller för-

störas och, för den händelse sä skulle ffara fallet, omedelbart 

hos landskapsnämnden eöra framställn.;ing om förebyggande <'t teärcleri 

6) uppgi::ira förteckning och beskrivning över landskapets fasta 

fornlämningar, verkställa inventering 2 v clet kulturhistoriska 

föremål sbes t åndet och UJ::lprätta register över ä ldre ortnamn inom 

l andskapet samt anteckna alla omständigheter, som ära ägnade att 

belysa landskapets kultur och historia; 

7) taga initiativ ti~l önskvärda och erforderliga åtgärder för 

konservering eller iståndsättning av forn- och kulturmir;mes11iirker& 

8) utföra utredningar och undersökningar rörande forn- och kul· 
~ 

turminnesvården samt i frågor rörande kul turminnesvård och kulturj 

historisk forskning samarbeta med andra ifrågakommande· institutio 1 

ner. 
' 

9) redogöra tid efter annan vid landskapsnämndens sa:mmantrti.den 

för sin verksamhet, arbetets gång, gjorda inköp, influtna gåvor 

m. m. ; 

10) sörja för systematisk tillväxt ocf;l. betrygg:_:inde vård av 

samt 
landskapets museala samlin:;ar/i egenskap av föreståndare för dem 

tillse, att förvärvade och deponerade föremål registreras och ka-· 

talogiseras, bestämrna om förem~lens uppställning och förvaring, 

varvid särskild hänsyn bör tagas till att skådesamlingen ordnas 

systematiskt och instruktivt, samt att de magasinerade föremålen 

skola vara tillgängliga för forskare ävensom att erforderliga 

konserveringsarbeten bliva sakkunnigt utförda; 

11) stå i mån av tid lokala hembygds-- och forn.,"'Ilinnesföreningar 

samt enskilda personer till tjänst med räd och bistånd i kultur-

minnesvårdande och museala angelägenheter, i vilket avseende han 

skall stå i kontakt med föreningarnas styrelser samt om möjligt 

årligen besöka deras museer eller museala anlät:i;gningar; 

12) främja genom vetenskaplie; forskn i ng utredande av spörsmål, 

som hänföra sie till landskapets förhistoria, historia och etnolo 

gi ; saI'lt 

13) fullgöra övriga åligganden, som enligt denna landskapslae 

eller särskilda föreskrifter ankonuna 0 -,-·a .... honom o 

I arbetsordningen kan bestämmas, a tt även andra än ovannämnda 

ärenden skola handläggas av landskapsarkeol ogen . 



I' 

40 § . 

Landskapsregistratorn-arkivarien äligeer att 

1) mottaga framställningar , ansöknin.'.~ar, besvär och andra sk:r;, 

velser som inlämnas till landskapsntimn<len, samt på dem anteckna 

av vem och när handline;ar inlämnats; 

2) draga fijrsorg om att från landskapsnämnden utgående expedi-

tioner vederbörlie;en avsändas eller, belag da med stämpelmärken 

till stadcat belopr, utgivas till sakägaren samt att avgifter na 

för dem uppbäras och bokföras; 

3) föra diarium över inl{ommande och utgående skrivelser och 

handling1:3-r samt häri anteckna de åtgärder, som vidtagits i i".r end, 

I 
' 4) föra för teckning över oavgjorda ärenden samt åtminstone 

kvartalsvis hos lantr:0idet göra anmälan om de ärenden, beträff ande 

vilka skäl till anmärkning finnes; 

5) hava vård om landskapets stämpe l märken samt redovisa och 

ansvara för dem; 

6) handhava skötseln av landskapsnämndens arkiv och med an vän-

danda av kortsystem förteckna till arkivet hörande protokoll, 

handlingar, böcker, verifikat, ritningar och kartor; 

.7 ) l åta utskriva samt till riktigheten be·styrka de avslcri f ter 

...... . 

av i arkivet förvarade handlin~ar, om ~ilkas utgivande beslut 

fattats; samt 

8) fullgöra de öv,;riga åligganden, som enligt denna landskaps-

lag eller särskilda fö,;reskrifter ankomma på landskapsregistra-

torn-arkivarien. 

I arbetsordningen kan bestämma s, att L~.ven andra ärenden än 

ovan up~nräknade skola apkorn.ma ix1 landskapsregistratorn-arki varie 

4-1 § . 

Renskriverskan och vaktmästaren skola utföra de å ligganden, 

som uti arbetsor~ningen äro dem anvisade eller som anvisas dem 

av l antrådet eller vederbörande avdelningschef . 

42 § . 

Byggnadsinstruktörens arbetsuppgifter bestämmas i arbetsord-

ningen. 

43 §. 

Landskapshälsosystern-barnmorskan skall i enlighet med vad 

därom är särskilt ~tadgat och enligt fastställt reglemente full-

göra de åliggc.nden., som anko1m:aa på henne. 

44 §. 

Finnes vid landsk~psnämnden andra innehavare av tjänst ooh 



befattning än ovan i detta kapitel nämnts eller extraordinarie 

befattninc;shavc.re eller tillfällie;a funktionärer, bestämmar.:: d 
~ eras 

åligganden av landskapsn ämnden. 

V kåp. 

Kompetensvillkor, tj änsters och ~ef~ttningars besättande , se--
mester, tjänstledi~het och avsked. 

45 §. 

Kompetensvillkor :för landskapssekreteraren och biträdande lancl-

skapssekreteraren är juriskandidat- eller högre rättsexamen eller 

tidigare hö gre förva ltnings examen. 

~ompetensvillkor för landskapskamreraren är juriskandidat- I . 

I tidigare högre förval tningsexamen, ekonomiekandidatexam$n eller 

eller högre rät tsexamen eller/politiceskandidatexamen, vardera med 

högre vitsord i företagsekonomi samt vitsord i nationalekonomi. 

För landskapsa8ronomtj äns ten erfordras avlagd agronomisk· äm
" 

betsexamen samt praktisk erfar.anhet vid lantbruk. 

Landskapsf orstmästaren bör up:pf;;rlla villkoren för erh·0 llande & "V 

extraordinarie forstmäs tartitel. 

Landskapsvägine;eniören bör hava avlagt v äg- och vattenbygcne. rl~ · 

ingeniörsexamen vid Tekni ska Högsko l an i Fi nland e l ler n~gon annEn 

högskola med motsvarande 1'.:;:urs. 

Av landskapsarkeologen fordras filosmfiekandidatexamen med 

antingen vitsord i Finlands och de nordiska ländernas arkeolo-

gi och vitsord i å tminstone tvä av följande vetenskapsgrup~er: 

Finlands historia eller nordisk historia, nordisk filologi, nor-

disk kulturhistoria och folklivsforskning eller finsk-ugrisk etno 

grafi och konsthistoria; 

eller ock högsta vitsord i ett ämne inom m1gon av dessa veten-

skapsgrupper , cum laude approbatur i Finlands och de nordiska 

ländernas arkeologi och vj_tsord inom någon av öv1,iga nämnda ve-

tenskapsgrupper . 

Vidare fordras praktisl( erfarenhet i arkeologiskt och etnolo-

g iskt fältarbete samt museiprak~ik ävensom genom vetenskapliga 

publikationer ådagålagd insikt och förmåga, att behandla arbets-

materialet . 

Vägbyggmästaren , vägmästaren och byggnadsinstruktören skola 

hava avlagt byg:_ mästare;x:amen v i d teknisk skolao 

Av landskapsreg istratorn-arkivatien och landskapskanslisten 

fordras avlagd lägre rättsexamen. 

Av landskap.skassören och huvudbokföraren fordras avlagd lägre 

rättsex,amen eller vid högskola avlagd ekonomisk examen, som be-
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rättigar till titeln diplomekonom. 47 §. 

Jordbruksinstruktörerna skola hava gnomgät t sådant lantbruk~ Över innehavare ,av tj änster och befattningar skall föras 

läroverk , varifrån dimi ssion berättiear till titeln agrolog , matrikel, enligt vad därom ä r särskilt stadgat . 

Skogsvå rdsinstruktörens kompetensvillkor oro 0 - '-- genomgängen kurs 48 §. 

vid forstskola, som berättigar till titeln forsttelmiker, och Lantrå det äger årligen å tnjuta semester p& sätt därom ä r sär-

trädgärdsinstruktörens genomg~ngen två-årig trädgärdsskol~ . skilt staclgat. 

Fiskeriinstruktören skall hava sädan praktisk erfarenhet på Tjänstemä n oc.h befattningshavare tillkommer semeste r på tid, 

fiskerinäringens omr~ de, som landska~snämnden prövar nö.d:Lt; fö r som av lantrådet best ämmes, i enlighet med vad därom ä r särskilt 

befattning ens h andhavande. stadgat . Land~lrnpssekreteraren må icke ~tnjuta semester samt i-

För annan här ova n icke nämnd tj~nst eller befat t ning fordr as ' digt som lantrådet med .mindre landskapsnämnden därtill bifaller. 

sådan g enom tidi gare verksamhet 3.dagalagd ski· ckl'i· ;:(l1et cl f.. ~ -; .__, o 1 orm•,ca , Tjänstledighet åt lantrådet samt innehavare av tjänst eller bg 

som tjänstens eller befattningens framgångsrika handha v a nde för- fattning beviljas av landskapsnämnden, som i:iven äger bevilja 

utsättiBr . tj ä nsteman eller befat~ningshavare ansökt 2 vsked. 

För extraordinarie befattning fordras· sådan kompetens, som 49 §. 

landskapsnämnden vid befattningens inrättande beslutat. Angående inneha vares av tjäns t eller befattning entledigande 

46 §. från tj änsten eller befattning en är särskilt stadgat . 

Samtliga tjänstemän och befattningshavare utnärnnas eller ant a- Extraordinarie befattningshavare och tillfällig funktionär må 

gas av landskapsnämnden , sedan tjänsten eller befattningen V8.rit uppsägas och meddelat förordnande ~terkallas i enlighet med vad 

ledig att ansökas inom trettio dagar . Extraordinarie befat t- därom ä r s ä rskilt stadgat, då landskapsnämnden prövar skäl där-

ning kan dock bes~ttas utan att lediganslås. till föreli gga. 
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3) de belop:_- , som l andskapsnämnden yt terli,o:are anse -.L~ f _ er Ol'de~ 
nas till en enda post , utan bör ä. V i nkomst - och utgiftsstaten 

liga för landskapets g emensamma behov under det följande åre t• 
I 

fram::; ,' , till vilken fon d var je post hänfö r s i g . 

samt 55 §. 

4) ett förslagsanslae a tt användas f9r tillfälliga, oförut
8
e I fasts t ä lld inkomst- och utgiftsstat upi;tagna anslag må ej 

da behov. överskridas eller från ett är till ett annat överföras, med mind 

-
Hava till l andskape ts förfogande stlillts s tatseg endom,. skat- re sådant genom antecku.ing i u t giftsstaten medgivit s , ej heller 

ter, skatteandel ar , avgi fter eller andra statsbi drag 0 

sasom vede~'-
må överföring av anslag frän en av l andst inget särskilt för s i g 

l ag för fullgörandet av viss skyldighet, 1 ·o··ra i· u+ "ft; t . t ,_ u -· u@;l - - ss a . en up go dkä n d titel till annan titel äca rum. 

tagas motsvarande anslagsbelopp. Utan hinder e..v fastställd inkomst- och u-tgiftsstat ä r envar 

54 § . berättigad a tt a v land~kapet söka vad honom lagligen tillhör o 

Uti inkomst - och utgiftsstQten böra främst upptagas utgifter- 56 §. 

na och därefter inkomsterna , vaTdera a ng ivna i bruttobelor)P utan Vi d uppgörande av inkomst- och utgiftsstat 2.ger landskaps-

föregående avdrag av inkomster från utgifter eller utgifter fr~ nämnden utöver vad ovan stadrrats i akttaga de föreskrifter, som 

i nkomster o härom kunna meddelas av landstinc;et. 

Inkomsterna fördelas på avdelningar, kapitel och moment sant 57 §. 

utgifterna :rå hwrudtitlar , kapitel och moment i överensstänunelse Skulle så hända, att ink omst- och utgifts s taten icke blivit a 

med vacl landstinget för varje år i sådant avse ende besluter . Sär- landstince t fastst ä lld före ingån gen av det ::~ r, v arunder den bor 

skilt skola angivas de beslut och stadganden , på grund av vi llW de gälla, och har försl ag till densamma inom föreskriven tid in-

inkomsterna inflyta eller utgifterna utgå. .lämnats till l andstinget, skola utgifter, som omnämnas uti 5.3 § 

Till olika fonder hörande 2- nkomster och utgifter mu icke fiil'8 i andra stycket under :punkterna 1) och 2) ä vensom de ansl2g , 



4 ·~. 
. ':l;9 

som ,ci:runda si.c· nå n·~ 1 d ' t f ~ b _ ---s·on an SKape s örp'liktelse, bestridas· oe lunda valda · tjänstgör under den tid, som för den a vgå.ngna 

därtill nödiga inkomster provisoriskt uppbäras. skulle å terstått.!.. 

Befinnes ändringar eller tillägg i fastställd inkomst- och · . 60 § . 

gi:ftsstat oundgängligen nödvändiga, skall landskai)snämnden t il Revisorerna skola granska landskapets räkenskaper och bo~-

landstinget härom överlämna förslag. 
slut, utröna huruvida siffrorna äro riktiga samt utgifterna och · 

58 §. inkomsterna lagenliga ä vensom utöva tillsyn över inkomst- och 

Landskapets räkenskaper skola upprättas för kalenderår samt utgifts s tatens iakttagande. 

på tid och i den ordning· landstinget be r; tämt överlämnas till n Kevisorerna skola ock &tminstone tv~ gånger om ~ret pä tider, 

vision. 
som på förhand icke bl~vit bekantgjorda, revidera landskapets 

59 §. pe:nningmedel samt på l ämplig tid verkställa revision av dess 

För gransl<_ningen av. räkenskaperna och den ekonomiska förv3.lt lösa egendom. 

ningen utser landstinget bland härtill lämpliga, inom eller uto Å landskapet tillhörig eller under dess förva ltning stående 

landskape t bosatta nersoner, tre revi·sorer och tre 
.L' ersättare fö. fast, egendom skall syn av revisorerna föranstaltas minst va~t 

dem. Se dan ett år förlidi t , efter det de valda t~llträtt sin~ treaje år . 

fattning , skall en rev~sor och en ersättare och efter ytterl i ga 61- § . 

ett år 
Efter slutför revis~on skola revisorerna en annan revisor och en annan ersättare efter lottning 0 pct tid, som av 

avgå. I de avgångnas ställe väl j as varje år revisor och revi- l andstinge t be s tämnes, till detta avgiva berä ttelse, som bör 

sorsersättare för en tid av tre år. 
upptaga under revisionen gjorda iakttagelser, så ock de anmärk-

Avlider revisor eller avRår han av annan 1 • +i' den 
~ ors:8.df , innan " ningar, till vilka rev;Lsionen givit anledning , jämte förslag 

för hans uppdrag är ute, skall fyllnadsval anställas. Den så- till avhjälpande av anrll2.rkta missförhc°~llanden ävensom yttran de , 



, 

huruvida ansve.rsfrihet må neddelas landskapsncirimden och övri-;.. 
"~ 

ler befattning formella kompetens g2.ller icke de tjänstemän och 

I , 
redovisningsskyldiga. 

befattnineshavare, vilka utnämnts innan denna landskapslag 

' 62 § . 
trätt i kraft . 

Iakttaga revisorerna vid den av dem under revisionsåret 
66 § .. 

verkställda revisionen missförhållandrln, bo··.ra de f .. d ·· ·1 
"' o or roJ igen Innehavarffi av tjänst eller befattning tj~nstgörings- och 

påyrka rättelse samt, ifall sådan icke följer, därom anmäla 
ho, boningsort bestämmes av landska1')snärJ'.ll1den. 

landstinget. 

Instruktion för revisorerna fastställes av landstinget~ 
Bevis eller annan handlinc;, som i original inlämnats till 

63 §. 
landslrnpsnämnden,v skall på anhållan f·terlämnas till sakäe;are, 

Landska~)Snämnuen och övriga redogörare äro skyldiga att t ill 
såframt officiellt besannad avskrift därav fogats till handlin-

handahålla revisorerna alla till bok.fi5rinf':en ho··rande ··k l 
~ ra_ -ens rnpe. garna . 

och handlin.s·ar samt 8.ven i övr i gt lämna dem det bi träde, som 
Angående 0 utgivande av dic:.rie- och andra bevis skall anmälan 

för revisioners unde_Y'la··++~nde a··~-
J. u u~ • erf orderlie;t. 

göras hos vederbörande föredraeande. 

IX kap. 
68 §. 

Särskilda stadganden. 
Landska~snämnden 25er fastställa tjänstenBnnens och befatt-

64 § . 
nin~shavarnas arbetst ider. 

Vad i allmän lae; är stadgat om domar jäv skall gälla i frr'.' .. ga 
Angående arbetstider samt därom, när l antrådet samt inneha-

om lantrr:='td, ledamot av landskapsnämnd och föredragande . 
varna av tjänst och befattnine; kunna träffas av allmänheten, 

65 §. 
skall genom anslag samt på annat lämpligt sätt tillkännagivas 

Vad i denna landskapslag stadgas om innehavares av tjänst el-
för allmänheten. 



69 
,-. 
~ · 

Val av l edamöter och ersättare i 12ndskapsn2nmden förr ät ta s 

enligt denna l andskapsl a&, då landst~neet efter l agens i kr af t-

trädande första gången.sammankornmer. 

Genom P-enna l an dskaps l ag upphäves Ål an ds l a ndst i n::'.;s beslut 

angående ordnan det av Ål ands l andskapsförv a l tning , utfärdat d~ 

5 mars 1 923 , jämte senare tillkomna ändringar. 

Mariehamn den 7 n ovember _ 1 951. ; 

På l andska1Jsnämndens vägnar: 

Lan t r åd -
Viktor Stran dfä t . 

;Landskapssekre terare d I~& 
Ch. St or mbom. 

, 

I · 

N~ 23/1951. 

LAGUTSKOTTETS betänkande fil 23/1951 med anled-

ning av landskapsnämndens framställni ng till 

Ålands landsting med förslag till l andskapslag 

angående l andskapsförvaltningen i landskapet 

Åland. 

Förenämnda framställning , varöver landstinget inbegärt lag- 1 

utskottets utlåtande, har utskottet behandla t, och får på skäl, 

som landskapsnämnden i sin motivering anför, vördsammast för 

landstinget föreslå, 

att .landstinget v i lle godkänna lagförslaget. 
Mari ehamn den 15 nov. 1951. 

På lagutskottets vägnar: 

Närvarande i utskottet: Tor . Brenni ng, ordförande, Herrn.an Mattsson, 

Jan Erik Eriksson, J.A. Sjöblom och 

Viktor Bertell. 


