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::;: e 1 s e s framställning till Ålands 

landsting med förslag till landskapslag 

oill Ålands landskapsstyrelse och till land

skapslag om landskapets finansförvaltning. 

])en 26 februari 1971 öve:;.:lämnade landskapsstyrelsen en framställ

ning till landstinget med förslag till landskapslag om landskapsför

val tningen (Framst. 6/1971). Till grund för beredningen av lagförsla

get låg fö:cvaltningslagkommittens andra delbetänkande av den 5 juni 

1970 (Kom.bet. 5/70). ])essutom hade beredningen föregåtts av ett om
fattande remissförfarande och därjämte hade särskilda sakkunniga an

litats. 

I anleQning av framställningen ingavs den 23 mars 1971 en anslut

ningsmotion (Mot. 16/1970-71) 9 i vilken berördes bl.a. ledamöternas 

politiska ansvar inför landstinget. 

Under remissdebatten 9 sori1 berörde såväl nämnda framställning jämte 

motion som landskapsstyrelsens framställning med förslag till lands

tingso::L'c1ning för landskapet Åland (FTamst. 15/ 1971), jämte anslutnings-~ 

motion (Jl![ot. 17/1970-71) framkom flere nya och beaktansvärda synpunk

ter i f:c<'.:Lga om förval tningsreformen. Lagutskottets betänkande ( 35/ 1970-
71) innehöll dessutom vissa betydelsefulla ändringsförslag. Med hän

syn till bl"a. att landskapsstyrelsen icke ville undandra sig ansvar 
beträffande de av lagutskottet införda ändringarna, motionerna och 

de vid remissbehandlingen framförda förslagen beslöt landskapsstyrel

sen elen 6 maj 1971 att åtei-kalla framställningarna rörande förvalt

ningslagen och landstingsordningen. Att landstingsordningen innefatta

des i återkallelsen berodde nä:cmast på samordningen mellan de båda 

framställningarna. 

Genom en lagmotion den 26 maj 1971 (18/1970-71) i anledning av 
återkallelsen återfördes emellertid landstingsordningen till förnyad 

behandling i landstinget 9 i.nnan landskapsstyrelsen hunnit utarbeta 
en ny framställning i ärendet. I motionen föreslogs samtidigt vissa 

ändringar av gällande förvaltningslag 9 vilka ändringar i huvudsak 
berörde lantrådets och landskapsstyrelseledamöternas politiska ansvar. 

Sedan lagutskottet den 7 juni 1971 (Bet. 38/1970-71) och stora ut

skottet den 17 juni (Bet. 43/1970-71) avgivit sina betänkanden i an

ledning av motionen, antog landstinget motionen genom beslut den 

23 juni 1971. 
Jämlikt 55 § 2 rnom. i landstingets nämnda beslut om antagande av 

landstingsordning för landskapet Åland kan landstinget bestämma att 

en landskapslag, som berör sj~lvstyrelsens konstitution, skall åtnju

ta ett -:.isst 11 grundlagsskyddY. I sådan landskapslag kan nämligen upp-
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tas ett stadgande därom, att ändring, förklaring och upphävande av 

Eamt avvikelse från lagen icke får göras utan att minst två tredje

delar av de 2vgivna röste:rna omfattat förslaget i ärendets tredje 

behandling. 

Då vissa stadganden i landskapsstyrelsens förslag till förvaltnings

lag otvivelaktigt hade sådan natur, borde dessa bestämmelser enligt 

landskapsetyrelsens åsikt ges ett dylikt 11 grundlagsskydd 11 • Emedan 

förslaget till förvaltningslag därutöver innehöll ett stort antal 

bestämmelser av konstitutionellt sett mindre betydelse, detta gäller 

särskilt bestämmelserna om tjänstemännens åligganden samt om landska

pets finansförvaltning 9 har landskapsstyrelsen ansett det ändamåls

enligt att uppdela lagstiftningen på tre olika landskapslagar i stäl
let för såsom tidigare avsetts på två. 

Den fö::csta landskapslagen~ som skulle åtnjuta ovan nämnt "grund
lagsskydd';, föreslås få benämningen landskapslag om Ålands landskaps

styrelse ocll skulle i huvu<.l,sak innehålla stadgandena i de tre första 

kapitlen av landskapslagen om landskapsförvaltningen i den lydelse de 

givits i lagutskottets betänkande (38/1970-71) samt med beaktande av 

landstingets nämnda beslut av den 23 juni 1971. 
Den andra lagen, landskapslagen om landskapets finansförvaltning, 

skulle i huvudsak motsvara lJestärnrnelserna i 8-11 kap. av förvaltnings

lagen i den lydelse dessa erhållit i lagutskottets sagda betänkande. 

Denna lag skulle icke åtnjuta 11 grundlagsskydd". 

Lanc1slrnpslagen om landskapets centrala ämbetsverk, vilken ännu är 

under bei·edning i landskapsstyrelsen 9 skulle såsom tredje lag i stort 

sett utio~mas enligt motsva:cande lag i den lydelse kommitten föresla

git. Vissa Dindre betydelsefulla ovan berörda stadganden från förvalt

ningslagen, vilka icke skulle ges 11 grundlagsskyddn, skulle dessutom 

överfö:cns till denna lag. Framställning med förslag till denna lag 

to:.L'de kornrnn att överlämnas vid landstingets instundande höstsession. 

Förv2ltningsreformen, uppdelad på dessa tre olika landskapslagar, 

skulle också genom det nu föreslagna förfarandet komma att motsvara 

den lagstiftning förvaltningslagkomrnitten och landskapsstyrelsen tidi

gare föreslagit. De stadganden sorn nu uteslutits från landskapssty
:celsens frarnsttLllning med ffo_slag till förvaltningslag (Frarnst. 6/1971) 
kommel' som nfönnts att ingå i landskapslagen om landskapets centrala 

ämbetsve::ck, ll'örval tningslagkomrni tten har i utlåtande till landskaps
styrelsen wed vissa ändringsförslag som landskapsstyrelsen beaktat, 

förordat den föreslagna up1Jdelningen av lagstiftningen och den före

slagna lydelsen av lagförslagen. 
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A. Landskapslagen om Ålands landskapsstyrelse. 

I jämfö~else med landskapsstyrelsens tidigare gjorda förslag till 

förvaltningslag föreslås en ny systematisering av stadgandena. Så

lunda föreslås att 1 kap. skulle innehålla allmänna bestämmelser 

rörande lanriskapsstyrelsens sammansättning och uppgifter, 2 kap. 9 

best~~mmelse:c om tillsättandet av lantråd och ledamöter, 3 kap. 9 

om handläggning av ärendena 9 4 kap. 9 om det centrala ämbetsverket, 

5 kap. 9 om ändringssökande samt 6 kap., om särskilda stadganden. I 

och med att bestämmelserna om landskapsstyrelsen koncentreras till 

en enda lag har dessa kunnat omfördelas på ett mer ändamålsenligt 

sätt. I jämförelse med landskapsstyrelsens tidigare gjorda förslag 

har dessutom såsom ovan nämnts vissa stadganden rörande föredragande

t jänstemännen (25-27 §§) uteslutits och kommer i stället att införas 

i förslaget till landskapslag om landskapets centrala ämbetsverk. 

1 kap. 

Allmänt. 
Med beaktande av bestämmelserna i 11 § om delegering av beslutan

c1e:cätten i vissa ärenden, har landskapsstyrelsen föreslagit en omsti

lisering av 1 §. Enligt den föreslagna lydelsen skulle det åligga 

landskapsstyrelsen att handha landskapets allmänna styrelse och för

valtning. Denna allmänna kompetensregel innebär att beslutanderätten, 

såvida icke annorlunda är stadgat, såsom exempelvis är fallet enligt 

11 § './ skulle ankomma på lanc1skapsstyrelsen såsom kollegium. I vissa 

rutinärenc1en t. ex. då det gäller remissförfarande, är det dessutom 
möjligt att delegera beslutsfattandet på tjänstemannanivå. 

Bestämmelserna i 2 och 3 §§ motsvaras i sak av 6 och 7 §§ i lag

utskottets betänkande (Bet. 35/ 19'70-71). 

2 kap. 

Lantråd och ledamöter. 
Bes-cämmelserna om lantrådets och landskapsstyrelseledamöternas 

politiska ansvar inför landstinget och om ordningen för deras till

sättande har utformats i överensstämmelse med motsvarande stadganden 

i landstingets ovan nämnda beslut. Ändamålsenligheten av den dubbla 

ansvarigheten i dels en kort mandattid och i dels beroendet av lands

tingets fö:ctroende kan måhända ifrågasättas. Under förutsättning 

att en dylik misstroendeför~la~ing tillämpas i ytterst speciella 

fall 9 kan dock en sådan kombination vara motiverad. Landskapsstyrel

sen har mec-:. hänsyn därtill icke funnit skäl att i detta avseende 
föreslå t~nd.r:-ing av landstingets beslut. 
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En minor itet i landskapsstyrelsen (lantrå det) har föreslagit att 

lantrådet skulle väljas för samma tid som landstinget, i den formen 

att frå gan om l antrådets mandat upptas till prövning vart fjärde år 

i samb2nd med det nyvalda landstingets första budgetbehandling. 

Stadgandena i 7 § angående valbarheten för lantråd och landskaps

s t yrelseledamot har ändrats i förhållande till landstingets nämnda 

beslut av cl. en 23 juni 1971. :Cnlig t 2 §i sagda beslut innefattas i 

valbarheten dels valbarhet till landstingsman och dels erfarenhet i 

allmänna vfrv. För lantrådet gä ller därutöver att kandidaten bör ha 

ådaga l agt god administrativ förmåga. Beträffande valbarhet till l and s 

tingsm&n g~ller enligt 5 § i landstingets sagda beslut att valbar till 

Im1dstinget är envar j som ä:;:· röstberä ttigad. 

Landskapsstyrelsen anser att det av landstinget införda utvidgade 

politiska ansvaret helt motiverar att alla formella kompetenskrav för 

s åväl lantråd som landskapsstyrelseledamot slopas. Detta motiveras 

:O:tven däTav att rätt till besvär över landstingets beslut om val av 

lantrå d och landskapsstyrelseledamöter saknas. Sålunda kan rättelse 

av ett s ådant beslut icke ske. Någon direkt sank~ion i anledning av 

eventuellt felaktiga beslut föreligger icke heller. 

I 8 § h a:;_:· l andskapssty-..c elsen infört ett förtydligande därigenom 

att fråga ä r om ansvar för tjänsteåtgärdernas l aglighet i motsats 

till det politiska ansvar varom stadgas i 5 och 6 §§. 
Även under sådan tid då l antrådet befinner sig på tjänsteresa 

eller a v annan s ärskild orsak är förhindrad att sköta vissa tjänste

uppgifte~ och således icke beviljats ledighet från sin tjänst är det 
motiverat att vicelantrådet tillkommer särskilt arvode. På den grund 

föreslår landskapsstyrelsen ordalydelsen ''vid förfall för lantrådet 11 

i stället fö~ säsom lagutskottet föres l agit "under lantrådets ledig
het11. 

3 kap. 
ÄrendenLls handl äggning . 

Bestämmelserna angående ä rendenas handläggning överensstämmer i 

huvudsa~c med lagutskottets betänkande~ Vissa stadganden rörande ar

betsordning en har dock flytta ts frän 2 kap. i den tidigare framställ

ningen t i ll detta kapitel. s~ ~r fallet beträffande 9-11 och 13 §§ 
i förvaltning s l agen, vilka näi.'mast berör sättet för ärendenas behand

ling i landskapsstyrelsen. Nå gon ändring i sak har dessa stadganden 

dock i cke undergätt. Stadgandet i 12 § angående landskapsstyrelsens 

berättelse har flyttats till 6 kap. 
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I 15 § skulle uttryckligen stadgas att ordförande vid landskaps

styrelsens sammanträden ä::c lant:cådet eller vicelantrådet. Förslaget 

innebur att vicelantrådet leder ordet i landskapsstyrelsen, då lant

råd.et icke är närvarande vid sammanträde. I praktiken har det visat 

sig att brådskande tjänsteuppgifter och representationsuppdrag lagt 

hinder i vägen för lantrådet att närvara vid ett antal landskapssty

:celsens sa1:1manträden 9 äver1. under den tid han icke varit tjänstledig 

vm:för vicelantrådet i sådana fall fungerat som ordförande. Införan

det av enskild föredragning kommer måhända att minska antalet rutin
ärenden i plenum och därmed antalet föredragningsdagar 9 men det oak

tat anser landskapsstyrelsen det vara skäl att i lagen uttryckligen 

fastslå ntt förfall för lantrådet icke behöver utgöra en förutsätt

ning fö~_-. att vicelantrådet leCt.er ordet vid landskapsstyrelsens samman~ 

träden. 

4 kap. 
Centrala ämbetsverket. 

Lagutskottet hade föreslagit att trafikavdelningen skulle kallas 

kommunikationsavdelning samt att avdelningscheferna för kulturavdel

ningen 9 nö,ringse.vdelningen och ovannämnda avdelning skulle benämnas 9 

kulturchef 9 näringschef och kommunikationschef. Med tanke på att man 
i Tiket nyligen ändrat komIDl. .. mikationsministeriet till trafikministe

riet samt då man boI;de unc\.vika ett mer avvikande namn på avdelningen, 

föreslår' landskapsstyrelsen att avdelningen skulle få samma benämning 

som i landskapsstyrelsens tidigare framställning. Vad sedan chefsbe

nämninga::,.:na beträffar anser landskapsstyrelsen fortfarande överingen

jör vara den mest lämpliga benämningen på avdelningschefen. 

Då benid.rnningen utbildningschef för kulturavdelningens chef är 

mest adekvat med beaktande av arbetsuppgifterna, har landskapsstyrel

sen med hdnsyn. till lagutskottets förslag ansett att avd2lningen i 

.stället skulle kallas utbilclningsavdelning •. Denna benämning moti vera.s 
även di:.'i,I'av att tyngdpunkten av avdelningens verksamhet skulle ligga 

inom utbildningssektorn. 

Nä:cingsavdelningens chef fö::ceslås bli kallad 11 chef en för närings
c:cvdelningen" 9 då benämningen 11 näring.schef" lätt kan bli föremål för 
missförstånd. 

Landskapsstyrelsen har beslutat omfatta lagutskottets förslag om 

att den nuvarande planläggningsinspektionen skulle anslutas till kans

liavdelningen. En minoritet, bestående av ledamöterna Börje Eriksson 

och Ingmar Eriksson, har önskat vidbli landskapsstyrelsens tidigare 
i ärendet fattade ståndpunkt att byrån skulle anknytas till närings
avdelningen. 
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5 kap. 

Änc1::cingssökande. 

Stadgandet i 25 § rnotsvara:c 28 § i landskapsstyrelsens framställ-

ning. Pa:;_>ag:::afen har omstiliserats utan att därigenom ha ändrats i 

sak, 6 kap. 
Särskilda st2dganden. 

Såsom ovan berörts har i 25 § upptagits bestämmelserna om land-

skapsstyrelsens årsbok. 
Lagen :5reslås träda i kraft den i januari 1972 med undantag av 

stadgandena i 4 kap. angående det centrala ämbetsverket, vilka skulle 

träda i kraft först den 1 januari 1973. Tiå behovet av en utbildnings

chefstji::inst blivit alltmer överhängande och möjligen borde inrättas 

redan innan lagen i sin helhet träder i kraft, föreslår landskaps

styrelsen? att i slutstadgandet skulle ingå en bestämmelse, som 

möjliggör att i 22 § avsedd föredragandetjänst må inrättas, innan 

lagen tr~der i kraft. 
Såsom i den tidigare framställningen redan framhållits beträffan

de ombildningen av landskapsagronomtjänsten till avdelningschefs

tjänst avser landskapsstyrelsen ifall i framtiden innehavaren av den

na tjunst icke har agronomutbildning att överväga huruvida en ny 

agronomtjänst inrättas antingen vid näringsavdelningens allmänna byrå 

eller vid lantbruksbyrån. 

B. Landskavslagen om landskapets finansförvaltning. 
Förslaget till landskapslag om landskapets finansförvaltning är i 

stort sett av samma lydelse som stadgandena i 7-ii kap. i landskaps

styrolscms framotällning n:.t: 6/ i 971 med beaktande av de ändringar 

lagutskottet föreslagit. 
Från 2 § ( 28 §) har strukits 11 och publiceras i .ÄFS 11

, enär det 

redan av landstingsordningens 74 § framgår att årsstaterna skall 

publiceras i författningssamlingen. 
I 18 0 (44 §) har ett förtydligande införts genom begreppen 

nordinarie bokslut" och'enskilt bokslut". 
Då lantrådets berättelse genom förslaget till lydelse av landskaps

lagen orn Juands landskapsstyrelse kallas "landskapsstyrelsens berätt 

se", har 21 § (47 §) fått en något ändrad lydelse. 

T öv:rigt har enbart stilistiska ändringar vidtagits. 

Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vörd

samt förelägga landstinget till antagande 
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om Ålands landskapsstyrelse. 

I enlighet med Ålands landstings beslut, tillkommet på sätt 55 § 

landstingsordningen för landskapet Åland föreskriver, stadgas: 
1 kap. 

Allmänt. 

1 §. 
Fär handhavandet av landskapets allmänna styrelse och förvaltning 

finnes en landskapsstyrelse, bestående av lantrådet och sex ordinarie 
ledamöter, samt personlig ersättare för envar ledamot. En av de ordi
narie ledamöterna skall utses till vicelantråd för att vid förfnll 
för ,lantrådet fullgöra dennes åligganden. 

Vad i denna lag är föreskrivet om ordinarie ledamot skall gälla 
ersättaren, såvida ej annorlunda stadgas. 

Landskapsstyrelsen biträdes av landskapets centrala ämbetsverk. 
2 §. 

Det ankommer på landskapsstyrelsen att bevaka landskapets rätt och 
bästa samt att till verkställighet befordra landstingets beslut och 
övriga förfoganden. AngåeDde landskapsstyrelsens uppgifter i övrigt 
stadgas särskilt. 

Landskapsstyrelsen må fQr fullgörandet av förvaltningsuppgifterna 
överföra ärenden på sätt i 11 § stadgas samt tillsätta särskilda för
valtning sorgan. 

3 §. 
Lantrådet åligger att övervaka att landstingets beslut och förfogan

den upptages till behandling i landskapsstyrelsen samt leda och utöva 
tillsynen över det centrala ämbetsverket och landskapets förvaltning 
i övrigt. 

Lantrådet företräder landskapet i förekommande rättsärenden inför 
domstolar och myndigheter samt äger kära och svara för landskapet. 

2 kap. 
Lantråd och ledamöter. 

4 §. 
Lantrådet kallas till sitt ämbete av landstinget och kvarstår i 

detsamma så länge han åtnjuter landstingets förtroende. I ämbetet 
tillkommer honom de allmänna rättigheter, som är landskapets tjäns
temän tillförsäkrade, samt åligger honom de skyldigheter, som i den
na landskapslag eller annoratädes är påbjudna. 

Angående sättet för utrönande av landstingets förtroende för lant
rådet stadgas i landstingsordningen. 

\. 
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5 §. 
Landskapsstyrelsens ledamöter utses för två kalenderår i sänder . 
Har landstinget förklarat, att lantrådet eller landskapsstyrelsens 

+~4amöter icke åtnjuter landstingets förtroende, skall nya ledamöter 
utses cför återstoden av den i 1 mom. avsedda tiden. 

Landskapsstyrelsens ledamöter handhar sitt uppdrag till dess val 
av nya ledamöter ägt rum, såframt icke befrielse från uppdraget bevil

jats enligt 4 mom. 
Avlider ordinarie ledamot eller befrias han från sitt uppdrag på 

enskild. anhållan, skall ersättaren träda i hans. ställe. I sådant fall, 
så ock då ersättare avlidit eller annars avgått, skall ny ersättare 
utses genom fyllnadsval. 

6 §. 
Meddelar lantrådet eller minst fyra av landskapsstyrelsens ordina

rie ledamöter skrlitligen, antingen i samband med ärendets anhängiggö
rande eller under dess behandling i landstinget, att landstingets av
görande på visst sätt innebär att lantrådet eller sagda ledamöter anser 
sig sakna landstingets förtroende, skall, om sådant avgörande faller, 
nya ledamöter utses såsom i 5 § är stadgat . Har meddelandet lämnats av 
lantrådet, visar sådant avgörande att han icke äger landstingets förtro- / 
ende. 

7 §. 
Valbar till lantråd och ledamot i landskapsstyrelsen är envar som 

enligt landstingsordningen är röstberättigad i landstingsval. 
Ledamot i landskapsstyrelsen må icke vara tjänsteman eller befatt

ningshavare vid landskapets centrala ämbetsverk eller länsstyrelsen, ej 
heller annan tjänsteman eller befattningshavare som på grund av sin 
ställning är redovisningsskyldig för landskapsstyrelsen . 

Av kandidat för val av lantråd eller· ledamot i landskapsstyrelsen er
fordras att han givit sitt samtycke till att emottaga uppdraget. 

8 §. 
Lantrådet och ledamöterna i landskapsstyrelsen svarar för sina tjäns 

teåtgärders laglighet i enlighet med vad därom är stadgat i självstyrel
selagen för Åland. 

9 §. 
Innan lantrådet och ledamötenia tillträder sina uppdrag, skall de i 

landskapsstyrelsen i närvaro av landstingets talman och landshövdingen 
eller företrädare för dem avgiva denna försäkran "jag NN försäkrar att 
jag vill i utövningen av mitt uppdrag i Ålands landskapsstyrelse efter 
all min förmåga främja den rätt, som i enlighet med grundlagarna till
kommer landskapet. Ålands befolkning." 
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10 §. 
621 

Ledamot av landskapsstyrelsen åtnjuter :för sitt uppdrag arvode och 
övriga ersättningar enligt landstingets beslut. 

Vicelantrådet tillkommer särskilt av landstinget fastställt a r vode 9 
då han vid förfall för lantrådet träder i hans ställe. 

3 kap. 

Ären d~~?_ll§.ndlägm in& 
11 § 0 

Landskapsstyrelsen handlägger och avgör ärenden i sammanträde på 
föredragning av vederbörande föredragande. 

Landskapsstyrelsen är likväl berättigad att till lantrådets eller 
till ordinarie landskapsstyrelseledamots avgörande vid enskild före·
dragning hänföra ärenden rörande 

1) visst angivet moment i landffi{apets årsstater 9 i dess helhet elle~ 
i begränsad omfattning; 

2) beviljande av ålderstillägg, semester och tjänstledighet på 

grund av sjukdom eller havandeskap ävensom förordnande av vikarier 
och tillfälliga funktionärer; samt 

3) övriga ärenden medelst enhälligt beslut. 
I 2 mom. 3 punkten nämnt beslut om överföring till enskild föredrag

ning upphäves om ordinarie medlem det påyrkar. 
Omfattar lantrådet eller ledamot icke föredragandens förslag vid 

enskild föredragning, skall ärendet föredragas för landskapsstyrelsen. 

12 §. 
Önskar lantrådet i viss angelägenhet inhämta landskapsstyrelsens 

yttrande 9 må landskapsstyrelsen icke undandra sig att avge sådant. 

13 §. 
Lantrådet eller den ledamot han förordnar i sitt ställe har rätt 

att närvara vid landskaps styrelsen underordnade förvaltning sorgans sam- . 
man träden. 

14 §. 
Landskapsstyrelsen sammanträder så ofta ärendenas behandling det på

kall ar9 dock minst en gång i veckan 9 såframt icke landskapsstyrelsen 
annorlunda beslut er. 

Efter nyval sammanträder landskapsstyrelsen första gången på kallelse 
av lantrådet. Kallelse till övriga sammanträden meddelas i den ordning 
landskapsstyrelsen besluter. Landskapsstyrelsens sammanträden hålles i 
landskapsstyrelsen s sessionsrum i Marie hamn 9 såframt icke landskapssty
relsen för särskilt fall annorlunda bestämmer. 

Lantrådet har rätt att sammankalla landskapsstyrelsen till extra 
sammanträde. Har tre ledamöter för behandling av visst ärende därom 



- 10 -

anhållit, skall sådant sarnm2nträde snarast möjligt sammankallas. 

15 §. 
Ordförande vid landskapsstyrelsens sammanträden är lantrådet eller 

vicelantLådet. Vid förfall för både lantrådet och vicelantrådet föres 

ordet av den till åren ä ldste ordinarie ledamoten~ 

Landskapsstyrelsen är beslutför , då fem medlemmar är närvarande. 

Vid förfall för ledamot skall hans personliga ersättare inträda 

i hans stä lle. Är även den personliga ersättaren förhindrad, må lant
r å det kalla annan ersättare i hans ställe. 

16 §. 
Vad i allmän lag är ,stadgat om domarjäv skall gälla i fråga om lant

r å d, ledamot av landskapsstyrelsen och föredragande. 

17 §. 
Vid landskapsstyrelsens sammanträden föres beslutsprotokoll av 

vedeLbörande föredragande. 

Med.lem i landskapsstyrelsen äger rätt att till protokollet antecki1a 

avvikande åsikt samt m2L senast tre dagar efter beslutets fattande foga 

reservationsskrift till protokollet. 

Avgör landskapsstyrelsen ärende annorlunda än föredraganden föI·e

slagit, mä föredraganden anteckna skiljaktig mening till protokollet. 

Har så dan anteckning icke gjorts~ anses föredraganden ha biträtt be~ 

,slutet. 

18 §. 
Expeditioner i anledning av landskapsstyr.elsens eller lantrådets 

beslut och övriga åtgör anden skall undertecknas av lantrådet och kont

~asigneras av vederbörande föredragande. 

Beslut, som har fattats vid enskild föredragning, undertecknas av 
den beslutande medlemmen i landskapsstyrelsen och kontrasigneras av 

vederbörande föredragande. 

Expeditioner med anledning av förberedande åtgärd undertecknas av 

vederbörande föredragande på tjänstens vägnar. 
Vid förfall för tj ~nstgörande ordföranden i landskapsstyrelsen un

c1e:cteclmas expedition på landskaps styrelsens vägnar av två föredI'agan

de , av vilka den ena böL ha föredragit ärendet. 

19 §. 
I 20 § självstyrelselagen för Åland nämnda förordningar, så ock 

a v landskapsstyrelsen utfärdade landskapsförordningar, skall publice

ras i Ålands fö r fattning ssamling. 
Annat av landskapsstyTelsen givet beslut, så ock kungörelse eller 

tillkännagivande, som är av mera allmän betydelse, må enligt landskaps

styrelsens prövning publiceras i författningssamlingen. 

I I 
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Landskapsstyrelsens övriga avgöranden skall beroende på ärendets 
beskaffenhet tillkännagivas genom skrivelse eller i form av utslag. 

20 §. 

Närmare föreskrifter angående ärendenas behandling meddelas i av 

landskapsstyrelsen antagen arbetsordning. 
4 kap. 

Centrala ämbetsverket. 

21 §. 
Vid landskapsstyrelsens centrala ämbetsverk finnes för de särskilda 

förvaltningsgrenarna följande fem avdelningar: 
1) kan sl iavdelnin gen; 

2) finansavdelningen; 

3) utbildningsavdel ningen; 
4) näringsavdelningen; samt 
5) trafikavdelningen. 

Dessutom finnes vid landskapsstyrelsen en särskild lagberedning 
varom särskilt stadgas. 

22 §. 
Av ärenden, som ankommer på landskapsstyrelsen, föredrages 

623 

1) från kansliavdelningen, där kanslichefen, landskapssekreteraren 
och planläggningsinspektören är föredragande, ärenden, som angår åländsk 
hembygdsrätt, rätt att idka näring, rätt att äga jord, Nordiska rådet, 
allmän ordning och säkerhet, personalfrågor, kommunalförvaltning, so

cial-, hälso-, veterinär- och sjukvård, plan~äggnings- och byggnads
verk samhe ten samt övriga ärenden, vilka icke hänför sig till någon an
nan avdelnings verksamhetsområde; 

2) från finansavdelningen, där finanschefen oc.h landskapskamreraren 
är föredragande, ärenden, som ongår den allmänna ledningen av hushåll
ningen och rationalisering av förvaltningen samt landskapsbeskattningen; 

3) från utbildningsavdelningen, där utbildningschefen, skolinspektö
ren och landskapsarkeologen är föredragande, ärenden, som angår led
ningen och planeringen av undervisningsväsendet, forn- och kulturminnes~ 
vår den, landskapsarkivet samt biblioteksväsendet och den fria bild
ningsverksamheten; 

4) från näringsavdelningen, där chefen för näringsavdelningen, land

skapsagronomeri och landskapsforstmästaren är föredragande, ärenden, som 
angår utvecklande av näringslivet, främjandet av enskilda näringar i 

landskapet samt yrkesvägledning, sysselsättning och arbetskraft; samt 

5) trafikavdelningen, där överingenjören är föredragande, ärenden 

an·gående väg- och vattenbyggnadsfrågo-r, landskapets trafikmedel och mo
torfordonsövervakningen. 
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Landskapsstyrelsen må vid behov för vissa ärenden förordna extra 
föredragande. 

23 §. 
Angående det centrala ämbetsverket i övrigt samt angå ende innehava

re av tjänster och befattningar vid detsamma stadgas särskilt . 
5 kap. 

Ändringssökand.§_. 

24 §. 
Vad i riket är stadgat angående besvär över länsstyrelses beslut 

eller annan ämbetsåtgärd samt angående besvä r stid, delgivning och andra 
åtgärder i anledning därav, skall jämväl gälla landskapsstyrelsens be
slut eller motsvarande ämbetsåtgärd, varöver besvär enligt självstyrel
selagen för Aland kan anföras. 

6 kap. 
Särskilda bestämmelser. 

25 §. 
Landskapsstyrelsen skall årligen senast i början av den session, 

under vilken förslaget till ordinarie årsstat frrnnlägges, till lands
tinget avgiva en årsbok över landskapets förvaltning och ekonomiska 
tillstånd samt över verkställigheten av l andstingets beslut. 

26 §. 
Nännare bestämmelser om tillämpningen och verkstä lligheten av denna 

lag utfärdas genom landskapsförordning. 

27 §. 
Denna lag må icke ändras, förklaras eller upphävas, ej heller av

vikelse från den göras annorledes än i den ordning som i 55 § 1 mom. 
landstingsordningen för landS.-C apet Åland är stadgat. 

28 §. 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1973, dock så att i 22 § 

nämnda tjänster inom ramen för ordinarie årsstaten må inrätta s därför
innan. 

I 22 § nämnda tjänster må enligt landstingets beslut om antagande 
av ordinari e årsstat inrättas jämvä l sålunda, a tt redan före fintli g 
tj änst utan minskning av den egentliga avlöningen endast till benäm
ningen ombildas, varvid innehavaren av den tidigare tj änsten överföre~ 
till innehavare av den ombildade tjänsten. 
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L a n d s k a p s 1 a g 

om landskaj)_e_t~..f.i_!!_c:._n_s_tö_rval tning. 
I enlighet med Ålands lm1dstings beslut stadgas: 

1 kap. 
Allmänt. 

1 §. 
Landskapets finansförvaltning handhas av landskapsstyrelsen med 

biträde av finansavdelningen och särskilt av landskapsstyrelsen ut
sedda underredovisare. 

2 kap. 
Landskapets årsstater. 

2 §. 
Landskapets årsstater 9 i vilka upptages utgifter och inkomster för ·- 1 

varje finansår, fastställes av landstinget. 

3 §. 
Med ordinarie årsstat avses den i 27 § 2 mom. självstyrelselagen 

för Åland förutsatta inkomst- och utgiftsstaten för landskapet. 
Den enskilda årsstaten upptager landskapets enskilda inkomster och 

utgifter under finansåret. 
Landskapets finansår omfattar kalenderåret. 
Om landskapets fonder stadgas särskilt. 

4 §. 
Förslag till ordinarie och enskild årsstat skall uppgöras av land

skapsstyrelsen. Förslagen bör årligen överlä~nas till landstinget se~ 
nast den 10 november. 

Landskapss~1relsen åligger att framlägga en femårsplan för landska
pets hushållning i samband med förslagen till årsstater~ 

Påkallas tillägg till eller ändring i fastställd årsstat, må för
slag därom föreläggas landstinget. 

5 §. 
Från årsstat för visst år må ej utelämnas skatt eller annan inkomst, 

som tillkommer .landskapet under finansåret. 

6 §. 
Såsom utgift skall upptagas anslag, som gruncfar sig på någon för

pliktelse, så ock de belopp, som enligt gällande st~dganden eller tidi
gare beslut under finansåret skall utbetalas. 

I årsstat skall även upptagas förslagsanslag för sådana utgifter, 
som grundar sig på lag men ej är i årsstat såsom särskilda poster upp
tagna, så ock ett erforderligt anslag till landskapsstyrelsens förfo
gande för oförutsedda behov. 
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övriga i årsstaterna ingående- utgiftsposter underligger landsting

ets prövning och beslut för ett finansår i sänder. 
I årsstat skall nödiga medel för utgifternas bestridande anvisas. 

7 §. 
Har årsstat icke av lo.ndstinget blivit fastställd före ingången av 

finansåret och har förslag till densamma inom föreskriven tid avgivits 
till landsxinget, skall utgifter i anledning av tidigare fattade be
slut ävensom anslag, som grundar sig på någon landskapets förpliktelse, 
bestridas och därtill nödiga inkomster uppbäras. 

8 §. 
Landskapets utgifter och inkomster skall i årsstat upptagas till 

ett bruttobelopp utan föregående avdrag av inkomster från utgifter el
ler utgifter från inkomster. 

Landstinget må dock besluta om undantag från i 1 mom. nämnt stad
gande, s J. vida fråga är om landskapets affårsföretag, skogar och lant
brukslägenheter eller särskilda skäl annars föreligger. Inkomster och 
utgifter uppdelas i årsstaterna i enlighet med vad landstinget för var~ 
je år därom besluter. I/ 

9 §. 
I årsstat upptagna anslag må ej överskridas eller från ett finansår 

till ett annat överföras med mindre sådant genom anteckning i årsstaten 
medgivits. Ej heller må överföring av anslag från en av landstinget 
särskilt för sig godkänd del av årsstatsförsl~get till annan del därav 
äga rum . Anslag, som kan överskridas, antecknas i årsstaten som för
slagsanslag samt anslag, som kan överföras från ett finansår till ett 
annat, som reservationsanslag. 

3 kap. 
Extraordinarie anslag. 

10 §. 
Ärende angående extraordinarie anslag beredes och föredrages för 

landskapsstyrelsen av den föredragande, som landskapsstyrelsen på fö
redragning av finanschefen i ettvart fall ålagt denna uppgift. 

4 kap. 
Räkenskaper och granskning. 

11 §. 
Landskapets bokföring och redovisningsväsende bör ordnas så, att 

därav framgår inkomster och utgifter enligt uppdelningen i årsstater
na samt landskapets ekonomiska förhållanden i övrigt. 

Över landskapets lösa och fasta egendom skall föras förteckning på 
sätt landskapsstyrelsen närmare föreskriver. 

I 
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12 §. 
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Landskapets bokföring och .räkenskaper handhas av landskapsstyrel
sens finansavdelning samt under avdelningens överinseende av under-
redovis arna. 

13 § 0 

Finansavdelningen åligger att granska utanordningar samt underredo
visares räkenskaper och medelsförvaltning. 

14 §. 
För granskning av landskapets räkenskaper och kassaförvaltning 

samt för inventering av landskapets fasta och lösa egendom tillsätter 
landskapsstyrelsen för två år i sänder tvenne räkenskapsgranskare 
samt erforderligt antal inventeringsmän. 

15 §. 
Har vid granskning, som förrättats av i 13 och 14 §§ nämnda gransk

ningsmyndigheter, framgått att landskapet genom felaktigt förfarande 
av landskapets myndigheter, inrättningar eller affärsföretag åsamkats 
skada och har skadan vållats av räkenskapsskyldig, må landskapsstyrel
sen efter att ha berett vederbörande tillfälle att avge yttrande anmo
da den räkenskapsskyldige eller hans rättsinnehavare att ersätta land
skapet för skadan, försåvitt förseelsen icke är så ringa, att ärendet 
kan få förfalla. 

Försåvitt det felaktiga förfarandet innefattar brott, skall land
skapsstyrelsen därom göra anmälan till allmän åklagare för väckande 
av åtal, därest förseelsen icke är så obetydiig, att i 1 mom. stadga
de åtgärder bör anses tillfyllest. 

16 §. 
Felaktigt förfarande, som icke föranleder i 15 § nämnda åtgärder, 

skall finansavdelningen, räkenskapsgranskare eller inventeringsmän 
anmäla hos den landskapets myndighet, inrättning eller affärsföre
tag, i vars hushållning det felaktiga förfarandet förekommit. 

17 §. 
Landskapsstyrelsen äger vid beslut om beviljande av bidrag eller 

lån rätt att förordna om granskning av mottagande samfunds och samman
slutningars medel och räkenskapsföring för att utreda, huruvida medlen 
sakenligt använts till det ändamål för vilket understödet givits. 

5 kap. 
Årsbokslut. 

18 §. 

Landskapsstyrelsen skall för varje finansår uppgöra särskilda bok
slut för ordinarie medel (ordinarie bokslut) och enskilda medel (en
skilt bokslut). 

I 

,i 
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19 §. 
Årsbokslut skall omfatta landskapets hela hushållning. Däri skall 

ingå de räkensk2per, vilka hänför sig till årsstaternas genomförande 
samt till inkomster och utgifter utom stat. 

20 §. 
Redovisningen över årsstaternas genomförande skall upprättas i nog

grann överensstämmelse med landskapets årsstater och för varje mo
ment utvisa med vilket belopp inkomster och utgifter över- eller un
derstigit de i årsstaterna upptagna beloppen. 

21 §. 

I 25 § landskapslagen om landskapsstyrelsen avsedd berättelse skall 
innehålla årsboksluten, erforderlig redogörelse för landskapets ekono
miska förhållanden och tillstånd saJllt för däri under finansåret inträf
fade förändringar ävensom redovisning över användningen av beviljade 
extraordinarie anslag. 

22 §. 
Inkomst, som hänför sig till finansåret men som därunder icke in

flutit~ upptg,ges såsom inkn:o .:-1 trest. Utgift, som i årsstat upptagits 
eller av landskap2styrelsen beviljats för visst ändamål och till fast
ställt belopp, men som ej under finansåret kunnat utbetalas, må i bok
slutet såsom utgiftsrest överföras till. följande år. 

Utgiftsrest, som ej under näst finansåret följande år blivit er
lagd, indrages, såvitt landskapsstyrelsen ej annorlunda besluter. 

Reservationsanslag, som under fyra år förblivit oanvänt, må icke 
överföras till därpå följande år. 

-
Reservationsanslag eller utgiftsrest, som i enskilda medel indra-

gits, antecknas efter sin beskaffenhet såsom inkomst. 
23 §. 

Räkenskaperna för finansåret bör avslutas samt boksluten av land
skaps styrelsen fastställas och ställas till revisorernas förfogande 
senast före utgången av påföljande mars månad. Ordinarie bokslut skall 
snarast därefter ställas till Ålandsdelegationens förfogande. 

6 kap. 

E.?visio~. 

24 § • . 

För att på landstingets vägnar utöva tillsyn över lagligheten och 
ändamålsenligheten i förvaltningen och årsstaternas iakttagande till
sätter landstinget för varje finansår tre landskapsrevisorer och tre 
personligQ ersättare för dem. 

Avlider revisor eller befrias han från sitt uppdrag, innan tiden 

l 
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· , för uppdraget är ute, skall ersättaren träda i hans ställe. I sådant 

fall, så ock då ersättare avlidit eller annars avgått, skall fyll
nadsval verk ställas. 

Sedan valet av landskapsrevisorer ägt rum,skall rBvisorerna sam

manträda för val av ordförande samt för att besluta om ordnandet 

av sin verksamhet. 

Instruktion för revisorerna fastställes av landstinget. 

25 §. 
För landskapsrevisorerna finnes en revisionsbyrå, vars verksamhet: 

övervakas av revisorernas ordförande. Vid byrån finnes en sekreterare 

samt inom ramen för upptagna anslag nödig personal. Arbetsordning för 

revisionsbyrån fastställes av landstinget på förslag av talmanskonfe
rensen. 

26 §. 
Landskapsrevisorerna skall utöva tillsyn såväl över lagenligheten 

av landskapets hushållning som över dess ända~ålsenlighet. Därvid 

äger de utreda allt det, som är påkallat för att erhålla en tillför

litlig uppfattning om årsstaternas iakttagande samt om riktigheten 

av landskapets räkenskap er och bokslut. 

Vid behov äger landskapsrevisorerna besöka och inspektera landska
pets ämbetsverk och inrättningar. Revisorerna må dessutom verkställa 

sådan granskning varom stadgas i 17 §. 
27 §. 

Efter slutförd revision skall revisorerna före utgången av septem
ber månad till landstinget avgiva berättelse, som bör upptaga under 

revisionen gjorda :i.akttagel ser och de .anmärkningar, till vilka revi

sionen givit anlednin.g, jämte förslag till avhjälpande av anmärkita 

missförhållanden samt yttrande därom huruvida ansvarsfrihet må medde

las landskapsstyrelsen och övriga redovisningsskyldiga. 
28 §. 

Iakttar revisorerna vid den av dem under finansåret verkställda 

revisionen missförhållanden, bör de ofördröjligen påyrka rättelse samt, 

ifall sådan icke följer, därom anmäla hos landstinget. 

29 §. 
Landskapsstyrelsen, avdelningarna vid det centrala ämbetsverket, 

landskapet underlydande verk och inrättningar 3amt specialredovisa

re är skyldiga att tillhandahålla revisorerna alla till bokföringen 

hörande räkenskaper och handlingar samt även i övrigt lämna dem det 

bistånd som för revisionens underlättande är erforderligt. 
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30 §. 
Närmare föreskrifter angående verkställigheten och tillämpningen 

av denna lag utfärdas vid behov genom landskaps förordning. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1973. Genom denna lag upp
häves landskapslagen den 9 mars 1933 angående landskapets finansför
valtning (3/33) jämte senare tillkomna ändringar. 

I 24 § nämnda revisorer 1 vilka utsetts för finansåret 1972 eller 
1973 1 skall handha revisionen av dessa finansårs räkenskaper. Den vid 
1971 års revisorsval utsedda revisorns uppdrag skall likaså gälla 
sagda två finansår. Val av revisorer enl~gt denna lag förrättas första 
gången för finansåret 1974. 

Mariehamn, den 12 augusti 1971. 

Lantrå d 

Lagberedningssekretera re 
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