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LAIIDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till 

Londstinget Ded förslo.g till 

1) lnndsknpslng om region- och utveck

lingsplo.,nering; 

2) lnndsknpslc.g angående ändring nv 

londske,pslo..gen 0L1 reglering nv byggnnds

verks Q.I;Jhetcn i londsknpe t Ål.o.nq.; och 

3) lnndsknpslng 8.Tigående ändring nv 

lcrndskc.pslngen 0E1 fräDjonde o..v lo.ndsknpet 

Ålands ekonoL1iskn utveckling under åren 

1970-1975. 

S«JDhällsploneringen på Ålond är o.v ji.ir.Jförelsevis ungt d::itUD. Pln

noringsrådet inledde sin verksDDhet år 1968, oedc.n utvecklingsdele

gntionen vo.rit verkscu:i sedo..n år 1970. Enligt lnrd:lknpslagen oo plane

ringsrådet (29/68) nnkor:mer det på plC111eri11gsrådet ntt handliiggn inoo 

sru:Jhällsplnneringen förekonunnde frågor nv nllwän nrt sor1t att frtiDjn 

och lcdn plnneringsnrbctet i landsknpet Ålnnd. Plnneringsrådets nrpete 

hnr flern beröringspunkter ned den ekonoDiskc plnneringen även oo dess 

huvudse,klic_:;o. uppgift lir o.tt utc.rbcto. förslng till regionplCill, vill{en 

fräDst sko.11 innehållo.. förslag till Do.rkoDrådenns rntionello. utnytt

jande för olikn ändcnål. Sålundo.. uto.rbeto..r plo..neringsrådet en stonplon 

för Ålc.nd. Härutöver åligger plc.neringsrådet CJ.tt tillhcmdCJ.hålln lond

sknpsstyrelscn utlåto..nde och utredningo.r OD o..ktuelln fiågor soD berör 

den fysisko. sODhällsplo.neringen. 

Utvecklingsdelego.tionen·hox enligt lcmdsko.pslngen on fräojnndo o.v 

lnndskCl.pet Ålnnds ekonouiskn utveckling under åren 1970-1975 (18/70) 

till uppgift o..tt uppgörn och föreläggo.. londsko..psstyrelsen förslag till 

sor.1htillspolitisko. åtgärder för o.tt höja produktionen och le:vnndssto.n

d:i.rden sODt trye:;gn sysselsättningen och utkousten i landskapet. Ut

vecklingsdel ego. tionen s o.rbt:te [ir nänJ.nst nv s c.rJhälls ekonoui sk och nä

ri11gsekonooisk no.tur. Londslc::pcts uöjligheter o.tt utforcn en resu.rso.1-

lokcring på lång sikt regler'.:ls frf1:crnt t,i-enou lnndsknpets egen budgete

ri11c:;. Utvecklingsdelega.tionen bo..r sålundo. i första hnnd koncentrerat 

s på att förbercd::i och o,vge förslog till budgetoässign åtgärder för 

ntt höjn produktionen och levnadsst:::m dc.rden sOIJt trygga sysselsätt~ 

ningcn och utkonstcm i lcmdsko.pct. GenoD näringsekonoDiskn utredningar 

hQr delegQtionen också knrtlnGt utvecklingshinder i näringslivet, och 

frruJlngt försln för ntt nvhjälpc dossn flnskhnlsnr för produktionen nv 

vnror och tjänS:ier. Åtcärdsförslaeen hnr speciellt rikt1t sig till gles-
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bygdso:orådenn inoo lo.ndsknpet, eftersoo sysselsättning, ekononisk 

stnndord och ekonomisk tillväxt diir vnri t svagast. De åtgärdsförslng 

son frc.olc.gts ho.r huvudsakligen vetri t 2N sådo.n nntur o.tt de ligger inou 

inndsknpets konpetensooråde. Dörför ho.r de inte heller i någon högre 

grad berört ooråden där verksoDheten helt och hållet finansierns utan 

hjälp nv lnndskapcts krediter. 

Förutou o.v plnneringsrådet och utvecklingsdelegationen hnr frågor 

rörande plon eringe:h inoo vissn sektorer handlagts nv kooounnlförbunden, 

skärgårdsniionden, oiljövårdsnäonden, turisoens förtroenderåd~ yrkesut

bildningsrådet och nrbetskrnftsdelegntionen. 

På grund av ntt planeringen sålundo. är utspridd på ett flertnl 

org2Il ho.r en sODordning och effekt:i:vering nv plo.neringsverksomheten 

diskutero.ts i oliko. SODoo.nhnng, före-trädesvis i landskaps styrelsen 

och inou ploneringsorgnnen. I1iknså ho.r det koouunnln inflytandet över 

plnneringsverksonheten debntternts. På grundval nv detta resoneoo.ng 

har lnndsko.psstymsen tillsntt en nrbetsgrupp i vars uppdrng ingick 

ntt uto.rbetC'. förslng till frcntidci. orgnnisntion nv londsknpets pln

neringsverksouhet, c.tt grQnskc.. plnneringsorgo.nens ställning, ntt un= 

dersökn uöjligheternc.. ntt utökn det koonunnln inflyt1Undet över region

ploneringen och ntt iignn speciell uppni:irksouhet åt S.'.JLlbnndert Dell2:n 

den ekonor:;isl{n och fysiskci plcm eringen. Arbetsgruppen nvgnv sitt be

tänkonde den 19 juni 1973 (BGt. nr 8/1973). 

Över betänknndet inbegärde londskci.psstyrelsen kouounernns, plune

ringsorec.ncns och visso. or0nniSCl.tioners yttrnnden. 

I sitt betänkonde betonnr o..rbetsgruppen o.tt den översiktlign SCJlj

hällsplnneringen bör ho. en. orgnnisntion so1J lir nö.rn anknuten till 

lnndskopsstyrel sen och det centrnln ä:ubetsverket, :;:::ien soIJ so.otidict 

gnro:n ternde konnunernns ne dinflytcmd e. För o.tt undvika. dubbel arbete 

och ~plittring nv resur serno. inou plo.:tiering sverksooheten föreslogs 

CJ.tt ploneringsrådet och utvecklincsdelegntionen skulle S8D1Jnnslås 

ti 11 ett end n or i:snn , s oo dock skulle bestå o,v två olika sektioner, 

en fysisk och en ekonoDisk. Det kormunnlo. inflytandet över sODhälls-

plc.ncrinc;en skulle säkras cenoo ntt hö,lften nv rådets 1-:Je 

utses blond personer~ son föreslagits nv korJIJunerna. 

uu1r skulle 

Londsko.psstyrelsen konstntero.r ntt en SOL10rdning uellan den fysisko. 

och den ekonm"Jisket plnnerini:sen nåste siik2rstiillas i en revision av 

lnesti ftningen oD plo._._ricrinr;s orgo.n i so.ti onen. Men en såd:::m SC1YJ ordning 

kan vill genouförc.s utcm ntt de fysiskn och ekonooiska pl3Ileringsorgn

nen sonoo.nföres till ett end:J. orgnn. På c;rund härav föreslår lnnd

skapsstyrelsen o.,tt ploneringsrådet skulle bibehållns ued i huvudsok 

sruJDn uppGifter S©D nu 9 uen be stående av ett oindre on tal DedleDunr, 

niinlic;en ordförande och åtta ledlliJöter. 
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Utvecklin[Ssdc;lego.tionen skulle få nuunet utvecklingsrådet och 

delvis få vissa ondra uppgifter. Utvecklingsrådet skulle bstå av 

ordförande och sex oedleou:i.r. Det genoogående oinsko.de antalet ced

lern:.nr är ooti verat o.v att orc;o.nen därvid skulle kunna arbeto. uto11 

sörskilda arbetsutskott eller styrelser. Medleuoarna i dessa orgo.n 

skulle diirued få ett större inflytande på ärendenas behandling. 

Scu:.10rdningen uellan plcmering srådet och utvecklingsrådet skulle 

ske genoo geoen snnon sn:JIJnntriid_en. Lnc;förslaget innehåller därför 

ett stndgnnde on att desset orgo.n skoll hålla Dinst två geoensar:Jno. 

saIJDnntrtiden ou året för att ho.ndliigga plo:nerings:fr:ågor av större 

sODhällspoli tisk bärvidd. Vid det första av dessa sruJDanträden skulle 

även ploneringsorennens verksm~hetsprogrno för året behandlas, varice

non dubbelarbete kunde undvikas. 

En o..v de frö.IJstn or sokern o. till att londsko.psstyrels en föreslår 

bibehållandet nv plan erins sråd et och utvecklingsrådet soD två skildn 

orecm 9 är· den ousti:indiL;heten 2-tt plnneringsrådet huvudsokligen hnnd

lägger tirenden ~ sos skc.11 nvgöro.s o.v kouDunernn, oedo.n utvecklings

rådets ärenden behondlo,a vidare o.v landsko.psstyrelsen och 13!ldstinget. 

På den grund skulle också likson tidigare kouuunernn bli skyldic;o. ntt 

svnrn för htilften o.v planeringsrådets kostnnder oednn lnndsko.pet ensout 

svnrnr för utvecklingsrådets kostnnder. 

I enlighet LJcd 2rbetseruppens f örslo.g skulle de ny::i. plonerine;sor

c;o..nen icke direkt vnro. onslutnG. till någon cwdelning vid det centr:J.ln 

äiJbetsverk et, i:ivcn oo ett soo o.rbete nello.n d esso. orgo.n och särskilt 

nö.ringsevdelnincen och finonso.vdelninc;en o.v nnturligo. skäl konoer ntt 

eto.blerns. Planeringsorgopens självstfu1diGn ställning i förhålJrnde 

till o..vdelninc;nrno.. konuer till uttryck även i den ouständighete att 
vardera orgnn skulle:: ho. egno.. tjfulsteIJtin. Plo:neringsrådets berednings

orG~n skulle vo.rn plo..nerings:byrån uedc.,n utvecklinesrådets Dotsvo.rnnd0 

uppc;ifter skulle åligga utvecklincssekretero.rc:n. 

Den vid niirin0snvdelningens olluiinno. byrå i 

plonero.rtji:insten skulle icke beröro.s nv denne. lngre 

utvecklincs

rD?. utan hans 
; 

ärenden sou skclll huvu.duppgif t skulle närr:iast vara_ ntt~ dare 

föredras i landskapsstyrelsen och in01J nvdelnin n följa upp de för-

slag ti 11 utvecklingsåtgärder, soD utarbetnts av planeringsorgan 

Det konrmno.ln inflytandet över plo.neringsrådet skulle förstärkas 

cenou att lnndskapsstyrelsen vid volet av ledonöter i rådet skulle 

få viiljn enbart sådana personer, vilkn föreslngi ts sorJ kandidater 

av kouDunerna. :Planerinc;srådets ordförande knn således utses utanför 

kretsen ar kouuunernns kandido..ter .. För att få en större spridning på 
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den kmJuunala representntionen skulle två av ledruJöterna väljas 

bland de ko.ndidater sou föreslnbi ts av MnriehnDn, fyra bland deu 

sou föreslagits av övriGa fCJ.ståltindska kouj_}uner och två blond de~J 

so:;_:: föreslaci ts nv skärgårdsk011:;_mnerna. Då rec;ionplo.nerincen huvud

saklic;en berör landskon.Junerna på crund o..v att för staden redan före

licger ett förslag till generalplan~ har landskapsstyrelsen ansett det 

vara skäligt att s~fifV ledruJöterna representerar landskoDL:UlJerna. 

På grund nv att/förelic;go.nde lagförslag överförts i lo.ndskapsla

gen oIJ reglering av byggnadsverks01:::iheten inGående bestär::n::ielser oIJ upp

görande av regionplan 1 föreslås en ändrint; av sistnäunda lac. En·änd

ring av 1211dskapsl2.gen ou frän jon de av landskapet Ålands ekonouiskn 

utveckling under åren 1970-1975 är jfu.lväl påkallad av föreliggande 

lagförslo..g. 

Detaljuotivering. 

1 kap. 

Alluänt. 

I överensstä1::inelse ued 8 § i byc;f:nndslagen fnstslås i 1 § ntt 

den högsta ledningen av den översiktliga fysiska planeringen ankouuer 

på lo.ndskapsstyrelsen. DetsaiJJ.Jo. bör även gälln den översiktliga eko

nouiska plm1erincen. I denno. uppcift skall landskapsstyrelsen biträ

das o..v planeringsrådet och utvecklinc;srådet. 

2 ke,p. 

li_er~ionplan. 
/ 

Stadc;andena i 2 kc.p. överensstäu:.-1er i sak :~1ed stndc;ondeno. i 18 -

24 §§ lo.ndsko..pslasen 011 re[;lerinc; o.v byccno.dsverkso.uheten i landsknpet 

Ålo.nd. Motiver:Lngen till O.tt so.otlic;o. stade;onden ou uppgörande o.v re

t;ionplo.nerinGen föreslås ingå i föreliggande lngförslo.e är den, ntt 

i~nn på detta sätt får stadc;cmdenn ou den översiktliga fysiska plo.ne

rinij'en saulade i en enda lac;. 

3 kap. 

Utve cklin1~ splnn er.tJ2ti==. 

Utvecklinc;srådets uppgift skulle i huvudsnk vo.ra densnuc2 so;1 ut

veck:line:;sdelec;o.tionens ~ nfa1lic_;en o.tt uppt;öro. försln1:.; till ekonoL.iiskt 

politiska åtgtirder i syfte ntt befräuja utvecklingen av näringslivet 

och sysselsättningen i landskapet. Arbetet skulle ske enligt det ar

betsprogr8IJ sou på förslag o.v det ge1~1enso.i..Jua nötet uellun plan erincs;_, 

rådet och utvecklingsrådet godkfumes nv londskapsstyrelsen. 
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4 kap. 
Planei:-tngsrå~et. 

Angående tillsättandet av planeringsrådet har närn:ar'e redogjorts 

i den allmänna motiveringen. Mandatperioden för planeringsrådet 
liksow f Ör utvecklingsrådet skulle saJI!manfalla med landskapssty

relsens mandatperiod. På grund härav kommer landskapsstyrelsen 
att tillsätta dessa organ genast efter nyval. Planeringsrådets upp
gifter skulle erligt lagförslaget vara desamma som det nuvarande 

planeringsrä~ets och planeringsstyrelsens. 
Såsom i 17 § stadgas ?kcrr:mer val inom planeringsorganen att ske 

enligt samma bestämmelser son~ gäller val inom landskapsstyrelsen. 

Enligt förslag till arbetsordning .för landskapestyrelsen 9 skulle 
val i landskapsstyrelsen förrättas enligt proportionellt valsätt. 
Detta innebär för valet av ledamöter i planeringsrådet, att propor
tionella val förrättas för varje grupp av kommunala representanter. 

5 ka1J. 
Utve?klingsrådet. 

Av de sex led2rcöterna i utveoklingsrådet skuile åtminstone en 
representera arbetsgivarorganisationerna och.en arbetstagarorganisa
tionerna i landskapet. Detta innebär att landskapsstyrelsen, innan 

dessa ledamöter utses, inbegär förslag från ifrågavarande organi
sationer. Efter det förslag inkommit kommer dessa medlemmar att 
utses genom majoritetsval medan övriga ~an utses enligt det propor
tionella valsystem som avses att införas i arbetsordningert för 
landskapsstyI'elsen. 

Utvecklingsrädets uppgifter motsvarar de uppgifter planerings
rådet har inom den fysiska planeringen. 

6 kap. 

Ärendenas handlä&gn:Lng. 
Planeringsorganen skulle ges rätt att inorr: ran::en för i års

staterna upptagna anslag verkställa utredningar och tillsätta sär
skilda arbetsgrupper. I sistnämnda arbetsgrupper skulle även utom
stående sakkunniga kunna clel te, såsom fullvärdiga r~edlemmar. Sådana 
organs tillsättande sk-ulle naturligtvis erfordra landskapsstyrelsens 
medgivande, vilka i dessa fall sker genom att landskapsstyrelsen 
fastställer arbotsprogrammet. 

Anlitande av konsultföretag för visst uppdrag skulle dock dess
utom i varje enskilt fall kräva landskapsstyre~sens tillstånd. 
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7 knp. 

Arvoden. 

Stadgandet OlI' g;.runderna för de arvoden sow skall erläggas till 

ordförande och ledall'öter överensstämmer i sak ll'ed 5 § landskaps

lagen om plnneringsrådet. 

8 kap. 

Planeringsbyrån och utvecklingssekreteraren. 

Regionplanecbåfen och utvecklingssekreteraren skulle fungera 

soIT beredan~e och verkställnnde organ för planeringsrådet respektive 

utvecklingsrådet. Även OlI' de icke är verksamll'a inom sar:orr:El. byrå 9 

skulle de vardera vara skyldiga att följa rr:ed den andras arbete. På 

detta sätt skulle ett sawarbete etableras_även på tjänstelI'anna

planet. Enligt 1 § 2 mom. landskapslagen OlI' pl?neringsrådet kan 

planeringsbyrån inrättas endast för viss tid. Motiveringen härför 

var att det rr:ed hänsyn till att kow.munerna med hälften wåste be

stri'J.a kostnaderna för uppgörande av regionplanen var nödvändigt 

att planeringsbyrån åtrr:instone i första hand skulle inrättas endast 

fi1r viss tid. Erfarenheterna av planeringsbyråns verkscmhet har 

en~ellertid visat 9 att planerings byrån komrr:er a.tt ha uppgifter 

även då ett regionplaneförslag utarbetats icke minst på den grund 

att en sådan plan hela tid8n måste kowpletteras. För den skull 

föreslås nu att planeringsbyrån liksom även tjänsten som utveck

lingssekreterure icke skulle vara tidsbegränsad. Utöver regionplane

chefen och utvecklingssekreteraren skulle vid planeringsbyrån och 

för utvecklingsrådets behov inrättas andra extraordinarie tjänster 

och befattningar. Dessuton~ skulle tillfälliga funktionärer kunna 

anlitas för vissa uppdrag i den mån anslag därför finns. 

9 kap. 

Särskilda stadganden. 

Den nya ref orre en föreslås träd2 i kr·aft den 1 januari 1975. 

Då mandatperioden för nuvarande planeringsråd och utvecklings

delegation utgår den 31 decewber 1974 9 skulle härigenorr någon 

förkortning av löpande rcandat ej behöva genomföras. För att mandat

tiden därefter skall bringas att sarr:manfalla med landskapsstyrel

sens skulle medlemmarna i planering~rådet och utvecklingsrådet ut

ses första gången för ett år. 

Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till 

antagande 
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om region- och utvecklingsplanering. 

I enlighet med Landstingets beslut stadgas: 

1 kap. 
Allmänt. 

1 §. 

1 l 

Den högsta ledningen :;,v den översiktliga fysiska och ekonomiska 
planeringen i landskapet ankommer på landskapsstyrelsen. 

För att biträda landskapsstyrelsen i ärenden rörande den 
fysiska planeringen tillsättes ett planer~ngsråd och i ärenden 
rörande den ekonomiska planeringen ett utvecklingsråd. 

Med planeringsorganen avses nedan planeringsrådet och utveck
lingsrådet. 

2 kap. 

Regionplan. 

2 §. 
För landskapet eller del därav uppgöres en regionplan, som är 

en på nödiga undersökningar och utredningar baserad plan i all

männa drag angående nyttjande av områden för olika ändamål. 
I regionplan kan intagas närmare bestämmelser angående nyttjande 

av område (regionplansbestämmelser)~ 

3 §. 
Regionplan skall uppgöras så, att däri för olika ändamål reserve

ras tillräckligt stora för den framtida utvecklingen nödvändiga 
områden. Vid uppgörandet µv planen skall av förhållandena inom 
området betingade särskilda behov beaktas och avseende fästas 
vid att området nyttjas ekonomiskt och att planens genomförande 
ick~ medför oskälig olägenhet för ägarna. 

Landskapsstyrelsen kan 9 efter att ha hört planeringsrådet och 
kommunernas fullmäktige meddela närmare föreskrifter ow verkställnn-
det av den regionala planläggningen. 

4 §. 
Kommunernas andel av kostnaderna för uppgörande av regionplanen 

~all bestridas med landskapets enskilda medel. 

Kommunerna skall ersätta landskapet för de kos~nader, sow land~ 
skapet enligt 1 mom. övertagit sålunda~ att hälften av kostnaderna 
i den årliga avräkningen fördelas mellan komwunerna i förhållande 
till envar kommuns skattören under föregående skatteår, medan den 
andra hälften fördelas i förhållande till envar kommuns mantalsskrivna 
invånare det år avräkningen gäller. 
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På sjömansinkomst beräknas antalet skattören sålunda, att det 

av sjömansskatten till kommunen redovisade beloppet i mark multi

pliceras med talet tio. 

Landskapsstyrelsen kan besluta, att av kommunerna uppbäres för

skott på kommunernas andel~ dock så att förskottet för envar kommun 

icke får uppgå ti 11 högre bel opp än det godkända kostnadsförslaget 

förutsätter fördelat enligt 2 mom. 

5 §. 
Av landskapets ordinarie medel erlägges för varje kalenderår såsom 

landsknpets andel hälften av kostnaderna för regionplaneringen under 

året. 

Inom r3IDen för landskapets ordino.rie 'lårsstat kan till kommun, 

vars ekonomiska bärkraft är synnerligen svag 1 erläggas extra land

skapsbidrag för de kostnader regionplaneringen orsakar kommunen. 

6 §. 

Planeringsrådet skall för ett kalenderår i sänder uppgöra ett 

detol jerat verksmnhetsprogram och ett kostnadsförslag, vilka tillstäl

les lnndskapsstyrelsen och kommunerna. Londskapsstyrelsen besluter 

om godkännnnde av kostnadsförslaget sedan kommunerna däröver avgivit 

utlåtande. I verksamhetsprogrommct och kostnndsförslaget kan lo.ndsknps

styrelsen under kalenderåret godkänna ändringar. 

Angående verksomhetsprogro.mmets behandling i planeringsrådet stad

gas i 18 §. 

7 §. 

Innan planeringsrådet ontnger uppgjort förslag till regionplan 

skall kommunernas fullmäktige nv gi vo. utlåtcrnde över d etsmnma. 

Regionplanen fastställes av londsknpsstyrelsen sedc:m kommunernas 

fullmäktige godkänt den smnmn. Regionplanen kan även godkännas och 

fastställas i etapper. 

3 knp. 

Utvecklingsplanering. 

8 §. 

Den utvecklingsplnner:ing som 10,ndsknpet utför i stöd av denno. 

lng o.vser 2tt bef:rämjo. utvecklingen av näringslivet och sysselsätt

ningen i L:mdsknpet. Utvecklingsplnneringen sknll särskilt inrikto.s 

på försl::ig till åtgärder i o.nslutning till lagstiftningen om utveck~ 

lingsområdeno.. 

9 §. 
Kostnnderno. för utvecklingsplaneringen sknll bestridas med lnnd

sko.pets ordinnrie medel. 



- 3 -

10 §. 
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Landskapsstyrelsen skall efter att ha hört utvecklingsrådet, ut

färda närmare föreskrifter om utvecklingsplaneringen. 
4 kap. 

RJaneringsrådet. 
1 1 § • 

Landskapsstyrelsen tillsätter för två år i sänder en ordförande 
och åtta ledamöter i planeringsrådet. 

För val av ledamöter i planeringsrådet skall varje kommun upp
ställa en kandidat för varje påbörjat tusental mantalsskrivna in
vånare. Bland de sålunda uppställda kandidaterna äger landskaps

styrelsen utse ledamöterna på så sätt att två ledamöter utses 
bland de kandidater som uppställts av Mariehnmn, fyra bland dem 

som uppställts av övriga faståländska kommuner och två bland 
der1som uppställts av skärgårdskommunerna. 

Planeringsrådet väljer vid första sammanträde efter nyval inom 
sig viceordförande för rådets mandattid. 

Med skärgårdskommunerna avses Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar, 
Sottunga och Vårdö kommuner. 

12 §. 
Planeringsrådet åligger 
1) att uppgöra regionplan för landskapet och verkställa därav 

föranledda undersökningar och utredningar; 

2) att samordna regionplanearbetet meda~n fy~i~~G plana~ing ~nu 
bedrivs av kommunerna; 

3) att tillhandagå landskapsstyrelsen med uppgifter och utlåtan
den i frågor som äger samband med den fysiska planeringen; samt 

4) att framlägga förslag till åtgärder som är av betydelse för 

5 kap. 
Utvecklingsrådet. 

13 §. 
Landskapsstyrelsen tillsätter för två år i sänder en ordförande 

och sex ledamöter i utvecklingsrådet. 
Av ledamöterna skall åtminstone en representera arbetsgivarorgani

sationerna och en arbetstagarorganisationerna i landskapet. 
Utvecklingsrådet väljer vid första sammanträd~ efter nyval inom 

sig viceordförande för rådets mandattid. 
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lLl,- §. 

1) att omhänderhn den i 8 § nvseddn utvecklingsplnneringen och 

verkställo. därov föro.nleddo. undersökning nr och utredningo.r; 

2) o.tt somordno. sin verksomhet med den ekonomisko. planering 

som bedrivs o.v lDDdsknpsstyrelsens fino.nso.vdelning och kommunerna; 

3) o.tt i utvecklingsfrågor tillhondngå lnndskapsstyrelsen med 

uppgifter och utlåto:nden; somt 

4) ntt fromläggn förslag till åtgärder som är nv betydelse för 

utvecklingsplo.neringen. 

6 knp. 

Ärendenns handläggning. 

15 §. 
Plnneringsorgnns sruDmo.nträden ledes QV ordföronden och vid förfoll 

för honom nv vic eordfö ronden. 

Ploneringsorgo.n är beslutfört då minst hälften nv dess:,medlemmnr 

är närvnrnnd e. 

16 §. 
Inom romen för uppto.gnn DDslng knn plnneringsorgnn för särskildo. 

utredningar tillsättn o.rbetsgrupper, i vilkn utomstående scikkunnign 

kDD inväljo.s som medlemmo.r. 

Plnneringsorgnn äger med lDDdsknpsstyrelsens tillstånd rätt ntt 

för visst uppdrag nnlitc:. konsul tE::r. 

Plo.neringsorgo.n äger rätt n tt vid sommnnträde hörn sokkunniga. 

17 §. 
Beslut i plo.neringsorgnn eller i 16 § o:vsedd o.rbetsgrupp fattns 

med enkel rös tövervikt. V;id lilm röstetc.l c_vgör ordör::mdes 

utom vid vnl då lotten ci.vgör. 

st 9 för-

V:J.l inom plon erings orgcrn förrä tt:J.s med inkt tngonde o..v i tillämpliga 

delar de bestämmelser som gäller för vnl i 18.Ildsknpsstyrelsen. 

18 §. 
Plnneringsrådet och utvecklingsrådet äger årligen hålln minst två 

gem enso.mmn SGiilillQl'.l träd en för o.tt hnndläggn plo.ne ringsfrågor av större 

somhällspolitisk bärvidd, Vid sådo.nt scmmnnträde ledes ordet av pln

neringsråd et s ordf öron de och vid förfcl 1 för honom nv utvecklings

råd ets ordförcmd e. 

Vid det f örstC!. 2v de i 1 rnom. 0,vs eddo. sommo.nträdeno. skall för

slo.g till verksornhetsprogro.rn för pln:neringsorgnnen under året behond-
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lo.s. De därvid godkändn progrommen skcll underställns lnndskapssty

relsen förfustställelse. 

7 knp. 

Arvoden. 

19 §. 
Medlem i ploneringsorgnnen tillkommer nrvode enligt de grunder 

som gäller för kommi ttenrvoden i lnndsknpsförval tningen. Till ord

förcmde knn inom romen för i år sstntern2 nnvis :J.de bel opp erläggo.s 

ett nv lnndsknp sstyrelsen fastställt mån Cl. tlig t arvode. 

8 knp. 

Plnneringsbyrån och utvecklingssekreternren. 

20 §. 
Beredningsorgan för plnneringsrådet är ploneringsbyrånj so~ före

stås Cl.V regionplnnechefen. 

Vid plnneringsbyrån knn inor;:1 ro.men för anslag, som för ändomålet 

upptagits i lo.ndskapets ordinnrie eller enskilda årsstnter inrättns 

extro.ordino.rie regionplo.nechefs-, ko.nslist- och byråbiträdesbefntt

ningC1.r srnnt o.nställo.s o.ndrn extrc,ordino..rie befnttningsho.vnre öch 

tillfälligo. funktionärer. 

21 §. 
För utvecklingsråd et s behov kon inom ro.Gen :(ör l:J.ndsknpe ts ordinci.

rie årssto.t inrättci.s en extro.ordinnrie utvecklingssekretero.rtjänst 

SOI:J.t 011ställo.s o.ndrci. extrnordinnrie befnttningshnvare och tillfällign 

funktionärer. 

22 §. 
På regionplnn e:chefcn 0nko:rr11:.1er 

1) o..tt inscunlo. och behcrndlo. för regi onplCl.TI eringen nödigt sto.tis-

tiskt och cmno.,t wn t eri o.l; 

2) o.tt bered:::t och föredro.go. de ärenden~ so:w sko.11 hondläggns Cl.V 

plon eringsråd et; 

3) o..tt uppsätto.. och låto. utskriv2 expeditioner somt vidtago. oridro. 

ve:dcs tällighet så tgtirder i crnledning o.v plnn eringsråd et s beslut; 

4) o..tt tillhnnd0,gå plo.neringsrådet med utredningo.r och utlåtCl.Tiden, 

vilkn äger sombo.nd med regionplCl.Tieringen; 

5) o.tt tillhClDdo.ga londsk0,psstyrelsen li1ed utlåtanden i plrn erings

ärenden; 

6) ntt följe, med utvecklings sekrete ro.rens verksomhet; sOLJ.t 

7) o..tt fullgöro. övriga uppgifter som ploneringsrådet anförtrott 

honom. 
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23 §. 
På utvecklingssekreteraren ankommer 

1) att bereda och föredraga de ärenden som handlägges i utveck-

lingsr~%~t~ppsätta och låta utskriva expeditioner samt vidtaga andra 
2) verkställigheteåtgärder i anledning av utvecklingsrådets beslut; 
3) att tillhandaga. utvecklingsrådet med utredningar och utlåtan

den vilka äger samband med utvecklingsrådets uppgifter; 
4) att följa med planeringsbyråns verksamhet; samt 
5) att fullgöra övriga uppgifter som utvecklingsrådet eller 

landskapsstyrelsen efter utvecklingsrådets hörande ålagt honom. 

24 §. 
Angående tjänstemännens vid planeringsbyrån och utvecklingsrådet 

rättigheter och skyldigheter gäller i tillämpliga delar vad angående 
tjänstemän och befattningshavare vid landskapsstyrelsens centrala 
ämbetsverk är.s±~d~at. 

Kompetensvi~IKor ar 

1) för regionplanechefen: lämplig slutexamen från högskola och 
tidigare erfarenhet av samhällsplanering; 

2) för utvecklingssekreteraren: lämplig slutexamen från hög

skola; samt 
3) för övriga tjänstemän och befattningshavare för arbetsuppgif

terna nödig utbildning och erfarenhet. 

25 §. 
I 20 och21 §§ nämnda tjänstemän utnämnes av landskapsstyrelsen 

efter planeringsrådets eller utvecklingsrådets hörande. 
9 kap. 

Särskilda stadganden. 
26 §. 

Närmare bestämmelser angåendemgion- och utvecklingsplaneringen 
utfärdas av landskapsstyrelsen genom landskapsförordning. 

27 §. 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1975 och genom densamma 

upphäves landskapslagen den 11 juli 1968 om planeringsrådet (29/68). 

Mandattiden för de medlemr.Qar som första gången utses i stöd av 
denna lag utgår den 31 december 1975. 

Genor~ denna lag ombildas de nuvarande extraordinarie tjänsterna 
vid planeringsbyrån till motsvnrande tjänster vid den planeringsbyrå 
som inrättas i stöd av denna lag. De nuvarande befattningshavarna 
överflyttas utan minskning av löneförmåner till de nya tjänsterna. 

. .... -~ :_ ~· , .. 
Ma:::-
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L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av l andskapslagen_ orr reglering av byggnads"'." 

verksarrheten i landskapet Åland. 

I enlighet med Landstingets beslut upphäves 19-24 §§ l andskaps

lagen den 22 december 1959 om reglering av byggnadsverksamheten 

i landskapet Åland (29/59) san~t ändras 18 § sådan den lyder i 

landskapslagen den 15 april 1969 (19/69) såsom följer: 

18 §. 
Angående uppgörande av regionplan stadgas i landskapslagen 

om region- o c~ utvecklingsplanering ( I ). 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1975 . 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av landskap slagen om fräII'jande av .· l.a:P::dekapet 

Ålands ekonorciska utveckling under åren 1970-1975. 

I enlighet med Landstingets beslut upphäVE)S 3 § landskapslage:p. 

den 2 juli 1970 om frärrjande av l andskapet Ålands ekonomi.ska ut

veckling under åren 1970-1975 (18/70) sarrt ändra s 2 § såsom föl jer : 

2 §. 
Angående utvecklingsplanering stadgas i landskapslagen orr region

och. utvecklingsplanering ( I ) . 

Denn2 lag träder i kraft den 1 januari 1975 . 

Mariehnrrn 9 den 12 mars 1974. 
På landskapsstyrelsens 

L a n t r å d 

Lagberednings chef 

vägnar:~ , It ' <nrrt~~j~~ 
'\~~ · 
Sune Carl~. 
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