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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t yr e 1 s e s fr ar} ställning till Ålands
j Nr 29/1971.
landsting med förslag till landskapslag
om ändring av landskapslagen angående landskapsförvaltningen i landskapet Åland.
Genom landskapsstyrelsens framställning nr 27/1971 har till landstinget överlämnats förslag till landskapslag om Ålands landskapsstyrelse och landskapslag om landskapets finansförvaltning. Dessa lagar
föresl å s träda i kraft den 1 januari 1973 och skulle jämte en under
beredning varan de landskaps lag om landskapets cen traln ämbetsverk
komma att ersätta nu gällande förv al tningslag, landskapslagen den 16
april 1952 angående londskapsförvaltningen i landskapet Åland (22/52).
Då det emellertid visat sig finnas behov av att vissa å tgä rder särskilt
inom undervisnings~örvaltningen vidtages redan före den 1 januari
1973, har 12ndskapsstyrelsen ansett det nödvändigt att föresl å vissa
ändringar av gällande förvaltningslag, vilka bl.a. skulle möjliggöra
tillsättande av en föredragandetjänst, ut~ildningschef, redan från
ingången av år 1972.
Till denna föredragandes handläggning avser landskapsstyrelsen
bl.a. att överföra de utbildningsfrågor, som nu ankommer på äldre
landskapssekreteraren. Också vissa utbildningsärenden , sorn nu åligger
landskapskamreraren och landskapsagronornen skulle kunna överföras till
denna tjänsteman.
Då den föreslagna lagändringen troligtvis_ kommer att gälla endast
ett å r, har landskapsstyrelsen icke ansett det nödvändigt att föreslå noggranna bestämoelser om utbildningschefen utan angående denna
tjänsteman kommer dels att sta dgas i landskapslagen om landskapets
centrala ämbetsverk och dels korJmer kompetenskrav och arbetsuppgifter
a tt regleras närmare i sruuband med ordinarie å rsstaten för år 1972.
De stadganden i gällande förvaltningslag, som ersättes av bestämmelserna i landskapslagen om Ålands l a ndskapsstyrelse och l andskapslagen om landskap e ts finansförvc:tltning, föreslås bli upphä vda med
verko.n från den 1 janua ri 1973. Återståe nde bestämmelser i lagen
kommer a tt upphä vas genom lc:mdska pslagen om landskapets centrala ämbetsverk.
Med hänvisning till det ovan anfördn f år landskapsstyrelsen vördsamt förel äg ga landstinget till antagandE
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om ändring av landskap slagen angående landskaps förvaltningen i
landsk ape t Åland.
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-2I enlighet med Ålands l3!1dstings beslut upphäves 1-16 §§ och 52-64
§§ landskapslagen den 16 april 1952 angående landskapsförvaltningen
i landskapet Åland (22/52) samt fogas till 17 § ett nytt 3 mom. 9 varvid nu gällande 3 mom. blir ett nytt 4 mom. 9 samt till 28 §ett nytt
3 mom. som följer~
17

§.

Landskapsstyrelsen må vid behov för vissa ärenden förordna extra
föredragande.

28

§.

Utan hinder av vad i denna lag är stadgat om fördelningen av ärendena på olika föredragande 9• må l a ndskaps styrelsen besluta att vis sa
slag av ärenden~ som ankommer på en föredragande 9 överföres till annan
föredragande.
Denna lag träder omedelbart i kraft dock s å att lagens ingress till
den del den gäller upphävande av däri nämnda stadganden träder i kraft
den 1 januari 1973.
Mariehamn~ den 27 augusti 1971.
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