•

.

l

163
J 1 a n d s
N. o 31/1950.

l an d s k a p s n ä m n d . ~

fr.amställning till

t lands

11:

I

landsting med förslag
I'

till landskapslag angående landskapsf örvaltningen l
i landskapet Åland •.
De grundläggande legislativa föreskrifterna angående landskaps-

'

.

förvaltningen ingå i självstyrelselagen.

11

De närmare föreskrifter-

11

na angående sagda förvaltning återfinnas i f lands landstings beil
!I

slut angående ordnandet av Ålands landskapsförvaltning, utfärdat
den 5 mars 1923, ändrat blott på tvenne punkter 20.@.,1928 och 31.5.
1929.

Då förvaltningen.och förvaltningsapparaten under tiden från ar

förvaltningslage~s

antagande svällt ut i för lagstiftaren oanad

grad, måste lagen numera anses i vissa delar synnerligen
samt delvis även direkt missvisande.

föråldrad~

Detta gäller de i tredje ka- ämp-

pitlet av lagen ingående bestämmelserna om landskapets tjänstemän. ~tEnligt dessa stadganden . firmes. det vid landskapsförvaltningen blott ...a
.

två tjänstemän, vilka hava en~ öredragandes skyldigheter och det
särskilda ansvar,

so~,

åvilar en föredragande.
och kamreraren.

utöver varje tjänstemans lagliga ansvar,
Dessa två tjänstemän .äro S·e kreteraren

Emellertid har utvecklingen sedan förvaltnings-

lagens tillkomst varit så "våldsam", att landskapsstyrelsen nu

ver-

dels i av landskapsnämnden antagna instruktioner, men beträffande

omfattar sex avdelningar, var och en med särskild chef,

.

flertal~t

tjänstemän qch befattningshavare finnas inga bestämmel-

tjänstemän, som i kommandohänseende underlyda n1:1~ gon avdelning ,

ser alls.

Betänkligast är likväl, att lagstadganden om föredra-

Förenämnda avdelningar äro~ kansliavdelningen med landskapsse ~.

gandena inför

redragande inför landskapsnämnden.

Dessu t om fi nna·s

it

friståe ndgl

teraren som chef, kamreraravdelningen med landskapskamreraren a0ni

landskap~nämnden

icke finnas beträffande andra än

land.skapssekreteraren och la.ndskapskamreraren.

.Allt detta har

chef, lantbruksavdelningen med landskapsagronomen soI!! chef, f o~at.

nat,urligtvis förorsakat osäkerhet och ett "famlande i mörker"

avdelningen med landskapsforstmästaren som chef, vagav
··
·d e l ningen

samt mången gång

med landskapets vägingeniör som chef och avdelningen för forn-

icke varit till fromma för förvaltningen.

Antalet anställda med grundlön ut· .

gör 24 och antalet extraordinarie 4.

Dessutom finnes några i ar·

betsavtalsförhållande stå.ende samt ett tiotal landskapets arbe tare.
För en del av de ·under årens lopp tillkomna t

jänstem~nnen

givit upphov till rena konflikter, vilket

Landskapsnämnden har för avh1jälpande av bristerna i förvalt-

·oeh kulturminnesvården samt landskapets museala samlingar med
landskapsarkeologen som chef.

äve~

och be·

ningslagen låtit utarbeta förslag till ny sådan.

I förslaget har

det första kapitlet i nu gällande lag intagits så gott som oförändrat .

Då lantrådet 9.r den, som mest skall samarbeta med leda-

möterna i landskapsnäpmden, måste det anses både rättvist och lämp-

fattningshavarna har uppgjorts instruktioner, för andra finnes

ligt att lantrådet finge influera på landskapsnämndens sammansätt-

inga bestämmelser alls, och där har verksamheten f0t t nutkrist al·

ning.

lisera lsigtt av sig själv på grund av praxis och genom särskilde.

ett nytt moment av sådant innehåll, att lantrådet finge för val

beslut av landskapsnämnden samt" mutnligen givna direktiv och anviS'

av landskapsnämndens ledamöter till Landstinget ingiva förslag

ningar.

med tio valbara personer, bland vilka Lapdstinget sedan valde le-

Även beträffande kompetensvillkoren för tjänstemän och

fattningshavare råder stor oklarhet.

Blott i ett fåtal fall äro

kompetensfordringarna fastställda, dels genom stadgande i lag,

bt•

I sådant avseende hade land,skapsnämnden velat i 2 § iflföra

. damöterna och deras ersättare.

Då saken likväl berör landskaps-

nämnden, har nämnden icke velat göra ett direkt förslag, utan över-

lämnat åt Landstinget att i 2 § införa ifrågavårande moment , om
. Landstinget ·så finner lämpligt.

VI kap. med rubriken 1'T jänsteåtal och disciplinärt. förfarande"

I 5 § 2 mom. före .slås att lant-

samt VII kap, med rubriken nom ändringss ökande rt.

Tjänstemännens

rådet och ledamöterna i landskapsnämnden skola avlägga. före skriven

och befattningshavarnas antal har såsom tidigare framhållits,

tjänsteed inför länsstyrelsen, ej inför landshövdingen såsom nu

under årens lopp vuxit i förhållande till utvidgningen av för-

gällande stadgande lyder .

valtningsapparaten .

I rikslagstiftningen stadgas nämli gen

I försle,get upprälmas alla t jä.nstemän och

numera, att t jänsteed avlägges inför länsstyrelse, och länsrådet

befattningshavare med grundlön, varjämte det stadg&s att extra-

har den detaljen sig anförtrodd .

,ordinarie befattningshavare och tillfälliga funktionärer kunna

I 6 . § föreslås att la:ndskaps-

nämnden ska11 sammanträda minst en gång varje vecka i stället för
minst en gång var je månad, som i nu gällande lag säges .
mångf~ld

anställas inom ramen för beviljade anslag .

Ärendenas

nödvändiggör nämligen åtminstone ett sanrrnanträde i veckan,

Förfarandet vid ärendenas handläggning skall tillgå såsom hittills .

Ärendena skola, förutom rena expeditionsärenden, av ve-

12 § i det nuvarande första kapitlet öve!föres till andra kapi tlet,

derbörande föredragande inför landskapsnämnden föredragas och av

Detta sistnämnda med rub:riken "Lantrådet" har i. förslaget huvud-

denna genom beslut avgöras.

sakligen bibehållits oförändrat • .En ny § 16 tillkormner för beto-

riga åtgöranden utfärdade expeditioner skola undertecknas av lant-

nande av lantrådets ställning som tjänsteman och ledare av land-

rådet och kontrasigneras av föredraganden.

skapsförvaltningen .

fattat

I stället för det nuvarande' tredje kapit let

be~lut

Över landskapsnä.mndens beslut och öv-

Där föredragande ensam

om int.erlokutorieåtgärd, skall däröver utfärdad ex-

med rubriken "Landskapets t jänstemänn träder i förslaget III k ap.

pedition av föredraganden ensam undertecknas på tjänstens vägnar.

med rubriken "Landskapets tjänstemän och handläggningen av äre n-

För det fall att lantrådet är tjänstledig

den", IV kap . med rubriken °rnneh&.va.rnas av tjänst och befatt -

ämbetsresa eller åtn:juter -semester eller har annat förfall, före-

befinner sig på

· slås at t två föredragande, av vilka den ena, skall vara landskaps-

ning åliggandenu , V kap: med irm.briken "Kompetensvillkor, tjänst ers
och bef 2 ttningars besättande, semester, tjänstledighet ochSTsked

ell~r

Il
1

sekreteraren eller vid förfall för denne biträdande landskapssek-

reteraren eller landskapskamreraren, på gemensamt ansvar skola

r~

'

äro i förslaget desanrrn.a som för motsvarande funktionärer i riket

t

..

handlägga och avgöra sådan på lantrådet ankorrrrn~nde 't jänsteåtg ä~d .

eller, där i riket mot svarande tjänsteman eller befa ttnirigs·hav~. re

Expedition skall därvid av bägge föredragandena undertecknas på

ej finnes, desamma som den statstjänstemans eller -befattningsha~

landskapsnämndens vägnar.

vares, varmed landskapstjänstemannen eller -befattningshavaren

Detta förfarande för e slås därför

'

att

det ofta inträffar fall , som i lantrådets frånvaro måste hand läggas

vid tidigare skeende lönereglering blivit av Ålandsdelegationen

i brådskande ordning eller att expedition måste i brådskande ord-

jämförd med .

ning utfärdas och undertecknas~

Man kan icke begära, att vi ce-

lantrådet &åsom lantrådets ställföreträdare alltid skall kunn a
0

rycka in°, då lantrådet är frånvarande eller annars har förf all ,

Vid sådana tillfällen spilles ofta mycket tid och för att undvika

Tjänsters och befattningars besättande, semesters

. . . beviljande samt beviljande av tjänstledighet och avsked sker på
hittills praktiserat sätt, och

betr~ffande

tjänsteåtal, discipli-

närt förfarande samt ändringssökande i:ir intet nytt att förmäla .
Nugällande förvaltningslags fjärde kapitel ingår oförändrad i

detta samt avlägsna missnöje hos sakägare föreslås ovannäinnda för-

.förslagets VIII kap . med rubriken uLandskapets hushållning" .

farande .

förslagets IX kap . har slutligen intagits "Särskilda föreskrifter".

Tjänstemännens och befattningshavarnas åligganden i försla gets IV kap... äro specificerade blott beträffande avdelningsche ferna. samt land·skapsregistratorn-arkivarien .

De övrigas åliggan-

den skola bestänrrn.as i arbetsordning, som skall antagas av land skap!"
nämnden .

Denna arbetsordning är avsedd att vara en stor instruk-

tion för samtliga tjänstemän och befattningshavare vid landskaps styrelsen .
Kompetensfordringarna för tjänstemännen och befattningshavarna

I

Hänvisande till före stående får landskansnämnden v ördsannnast
förelägga Landstinget till antagande nedanstående
L ,a n d ska p s l a g
angående landskapsförvaltningen i landskapet f" land .
I enlighet .med Alands landstings beslut stadgas:
kap.

I

Landskapsnämnden.
l

§.

Landskapsnämnden utgöres, förutom lantrådet såsom ordförande
,
av fyra ledamöter jämte fyra suppleanter för dem, så tillsatta

3

3

°'

i-lagen om självstyrelse för Åland stadgas.

§.
·"'

Ej må .vald ledamot eller suppleant avsäga sig uppdra.get, ifa1.1
han icke tidigare ful;gjort sådant värv eller fyllt sextio år el-

En av ledamöterna bör av landstinget tillika vara förordnad att
vid förfall för lantrådet fullgöra hans åligganden.

ler är i högre grad sjuklig eller uppdraget i avsevärd grad skulle utgöra hinder

Om valet skall landstinget anmäla hos.landshövdingen.

f~r

hans yrke eller näring eller, med hänsyn

till hans familjeförhållanden, f drorsaka honom avsevärd olägenhet.

2 § .. .

4

Lantrådet ävensom ledamöterna och suppleanterna i landskaps -

§.

Lantrådet kallas till sitt ämbete av landstinget och kvarstår i

nämnden utses bland personer, som äro valbara till landstingsmän

detsamma. så länge han åtnjuter landstingets förtroe.nde, uti vilket

och därjämte äga erfarenhet på det kommunala området.

ämbete honom tillkommer de

Lantrldet

skall så vitt möjligt vara i juridiska värv förfaren.
Till lantråd eller l e damot i landskapsnämnden må lih."Väl ej

allm~nna

rättigheter, scm äro l andska -

pets tjänstemän tillförsäkrade, ..samt åligger de skyldigheter, som
i denna landskapslag eller annorstädes 8.ro för honom påbjudna.

utses de n, s en .står i aktiv militärtjänst, eller landskapsnämnden

Lantrådet anses sakpa landstingets förtroende, då minst halva

underlydande befattningshavare, som på grund av sin ställning är

antalet landstingsmän vid omröstning i landstinget omfattat därom

redovisningsskyldig inför nämnden, ej heller den, som avträtt si·

gjord fram ställning.

na tillgångar till konkurs intill dess han beedigat -'-Sin stat, el·

tagas

ler den, som st 5.r under åtal för brott, varå förlust av med bor-

av

gerligt förtroende kan föl ja.

från landstingets sida, innan lantrådet beretts tillfälle att inom

Landskapsnänmden bör, om möjligt, vara så sammansatt, att de
åländska näringarna ooh skolväsendet däri företrädas.

til~

~inst

Sådan framställning bör för att kunna upp-

behandling vara skriftligen avfattad och undertecknad

fem landstingsmän samt må icke föranleda slutlig åt gärd

tre dagar efter erhållen del därav inför landstinget avgiva förklaring.

... .., "

Landskapsnämnden är beslutför, då lantrådet eller han_s ställ-

övriga ledamöter i. landskapsnämnden utses för tre år i sänder

företrädare och två ledamöter äro närvarande.

och deras uppdrag fortfar, intill dess nytt val ägt rum.
5

§.

Vid förfall både f.ör lantrådet och hans ställföreträdare är
nämnden beslutför jä.rJiväl då tre ledamöter bland vilka den äldsta

Lantrådet och ledamöterna i landskapsnämnden ansve_ra för sina
. . ·.

tjänste åtgärder enligt allmän lag.

skall föra ordet, äro vid sammanträdet närvarande.
Vid meningsskiljaktighet bör öppen omröstning verkställas.

Innan lantrådet och ledamöterna i le.ndskapsnämnden tillträda
sina befattningar, skola de inför länsstyrelsen avlägga föreskri-

Falla rösterna lika, gälle såsom beslut den mening ordföranden bi-

ven tjänsteed, såframt icke sådan ed av dem tidigare avla.gts .

trätt.

Lantrådet åtnjuter den årliga avlöning, som finnes upptage n i
landskapets lönestat.

Ledamöterna erhålla ur landskapets medel

ersättning för rese- och förrättningsdagar samt resekostnader på

8

1

Vid landskapsnämndens sarrn:nanträden skall under ordförandens
tillsyn föras

sätt därom stadgas.

protoko~l,

som justeras inför nämnden.
9

§.

6

§.

§.

Landskapsnämnden ·äger inom området för sin verksamhet bevaka

Landskaps·n ämnden sammanträder minst en gång varje vecka samt d!

landskapets gemensamma rätt och bästa samt, där sådant icke

emellan så ofta ärendena det påkalla eller när två ledamöter där·

ankormner å lantrådet, till verkställighet befordra land.stingets

om för behandling av visst ärende anhållit.

b rslu~

Kallelse till sam-

manträde meddelas i den ordning nämnden beslutat.
Sammanträdena hållas i Ma.riehamns
särskilt fall annorlunda bestämt.

7

§.

stad~

där ej nämnden för

och övriga förfoganden.

Landskapsnämnden _må för fullgörandet av densamma åliggande
förvaltningsuppgifter tillsätta nämnder, styrelser och andra funktionärer.
Hava å republikel}s allmänna förvaltning ankommande uppgifter,

j

\,..

.; fl 4-1

\,,

~

I

/:- ·~
':"•7ru·
a
Lantrådet.

i enlighet med lagen om självstyrelse för i~ land, överförts å

12

landskapsf örvaltningen, åligger fullgörande härav· landskapsnärim-

.

,-

§.

Lantrådet tillkommer, utom årlig avlöning, för i tjänsteärenden

den.

11

10

företagna resor dagtraktamente och er_sättning för resekostnader,

§.

·Landskapsnämnden åligger övervaka landskapets bokföring samt
vården och förvaltningen av dess fasta och lösa

egendom~

på sätt därom särskilt stadgas.
13

Vid

fullgörandet härav bör nämnden föra noggranna förteckningar över
denna egendom samt tillse, att landskapets byggnader bliva ändamålsenligt uppförda ooh vidmakthållna ävensom att dess irirätt ningar, kassor, donationer samt övriga medel och tillgångar b e-

§.

§.

Lantrådet är berättigat att närvara vid alla av landskapanämnden tillsatta nämnders och styrelsers sammanträden.
Angående lantrådets skyldighet att närvara vid landstingets
möten är särskilt stadgat.
14

hörigen förvaltas och användas.
11

§.

Lantrådet företräder landskapet i förekommande rättsärenden
\

Landskapsnämnden 8.r skyldig att till statsrådet, de cent±7ala

samt äger kära och svara för landskapet.
15

ämbetsverken och landshövdingen avlämna av dem äskade utlåtanden
samt äger genom landshövdingens -förmedling hos regeringen göra
framställning i ärenden, som beröra landskapet.
Önskar lantrådet att i ärende, vars avgörande ankorrnner å honom,
inhämta landskapsnärn.ndens yttrande, må landskapsnämnden ic ke undandraga sig att sådant avgiva.
II kap.

!

§.

Lantrådet åligger att bringa i verkställighet landstingets beslut och förfoganden, då sådan verkställighet å t honom uppdragits,
att utöva närmaste tillsyn över de för landskapets förvaltning
tillsatta nämnders, styrelsers, tjänstemäns och övriga funktionärers verksamhet.
Lantrådet

å ligge~

att till regeringen och rikets myndigheter

,I

1

avlämna äskade

upplysningar~

16

Landskapets tjänstemän och handläggningen av ärenden.· ,- ·

§.

17

A lantrådet såsom tjänsteman och ledare för landskapsf'örva ltningen ankonuner l

Landskapsnämnden och lantrådet biträdas av följande tjänstemän
och befattningshavare :

att hava tillsyn däröver att innehavare .av tjänster och be fattningar vid landskapsf·örvs.ltningen förhålla sig oförvitligt , och

vid kansliet: landskapssekreteraren, biträdande landskapssekreteraren och landskapskanslisten;

att mot felande vidtaga av omständigheterna påkalla.de åtgärde r;
, att övervaka efterlevnaden av arbetsordningen för tjänstemän ·

v~d kamreraravdelningen; Landskapska.mreraren, huvudbokföraren

och kassören;

och befattningshavare vid landskapsförvaltningen; ·
att verkställa eller
ombyte av

§.

låt~

föredragand~tjänst

verkställa behörig inspektion , då

vid lantbruksavdelningen. landskapsagronomen, tvenr:te jordbruksinstruktörer, fiskeriinstruktören_och trädgårdsinstruktören;

äger rum; samt

att tillse att bo r gensförb indelser och övriga landskapets rätt

vid forstavdelningen. landskapsforstmästaren, skogsvårdsinstruktören och skogvaktarm-arbetsledaren·

'

'

rörande handli.ngar sorgfälligt förtecknas och förv aras å kamrerar-

vid vägavdelningen. landskapsvä.gingeniören, vägbyggmästaren och
vägmästaren;

avdelningen.
Årligen senast vid landstingets hästsession skall l antråde t till
landstinget avgiva och bland deg.s medlemmar låta utdela en n og-

landskapsarkeologen;
för samtliga avdelningar gemensamt. landskap.sregistratorn-ar-

grann och detaljerad redogörelse för landskapets förvaltning och

kivarien, renskriverskan samt vakt~ästaren .

ekonomiska tillstånd samt verkställigheten av landstingets bes lut

torn-arkiv~rien, renskriverskan och vaktmästaren underlyda när-

ävensom angående sin egen v erksamhet•

mast kansliet;

III kap.

Landskapsregistra-

byggnadsinstruktören, som närmast underlyder kamreraravdel-

19

ningen;
landskapshälsosystern-barnmorskan, som närmast underlyder ·k an ..

§.

Ärende, . 'som tillhör landskapsnämnd.ens handläggning, skall för
nämnden föredragas.

sliet•

Bes;l.utanderätten tillkommer landska:ihsnämnden.

1

11

I

Föredragande inför landskapsnämnden äro landskapssekreteraren
.

Protokoll skall vid J_andskapsnä.mndens sammanträden föras av ve-

'

som är chef för kansliet, biträdande .' landskapssekreterä.ren , landslrn:Pskamreraren, som 8.r chef för kamreraravdelningen, landskap sagronomen, som är chef för lantbruksavdelningen, landskapsforstmästaren, som är chef för forstavdelningen, landskapsvägingeni ören I
som är chef för vägavdelningen samt landskapsarkeologen.

derböran de föredragande.
Avgör landskapsnämnden ärende annorlunda

ningshavare samt tillfällrga funktionärer anställas.
18 §".

Landskapets tjänstemän och befattningshavare skola avlägga
tjänsteed inför länsstyrelsen, där sådan icke av dem tidigare av·
lagts.
Förordnas någon, som ej avlagt tjänsteed, att som vikarie be strida tjänst, skall han avläggR sådan ed.
Landskapets tjänstemän och befattningshavare äga för sina

kollet.

Har sådan anteclming icke gjorts, anses föredraganden

hava biträtt beslutet.
20

§.

Skall f'öre ärendes a'Jgörande förklaring infordras eller ock
~tlåtande eller upplysning inhämtas,

skall föredraganden skrida

till atgärd för dess, införskaffande samt
..
- ·a·ven vi·a.t aga ovriga
inter
lokutorieåtgärder, som f

ö~

ärendets beredning äro nödiga.

I

in-

terlokutoriebeslut eller annan interlokutorieåtgärd av föredraganden må ej ingå något.
~ t slutliga avgörandet .
_
, som ho··r t·J1
i u.e
21

§.

Uver landskapsnämndens beslut och övriga åtgöranden ut.färdade
expeditioner skola underteclmas av lantrådet och kontrasigneras
av vederbörande föredragande.

tjänsteåtgärder svara enligt lag.

f ··ore d raganden före-

slagit, tiger föredraganden anteckna s kil Jaktig
·
mening till proto-

Förutom i 1 mom. nämnda innehBve.re av tjänster och befattningar kunna inom ramen för beviljade anslag extraordinarie befatt -

an··

'

Där vederbörande föredragande ensam fattat beslut om interlokutorieåtgärd, skall däröver utfärdad expedition av honom undertecknas på tjänstens vägnar.
22

-

ej är av den beskaffenhet, att handlingarna böra till utredning
för framtiden up pbevaras, kan utslag eller remissresolution åtecknas handlingarna, va r ifrån dock därförinnan efter omständig-

§.

heterna myndigheternas utlåtande böra avskiljas.

Då ltmtrådet är tjänstledig eller befinner sig på ämbetsre sa
eller åtnjuter semester eller ock på grund av annat förfal'i ä r
hindrad att vidtaga tjänsteåtgärd, äga två föredragande, av vilka den ena - bör vara landskapssekreteraren eller vid förfall f ör
denne biträdande landskapssekreteraren eller landskapskamreraren,

25

da eller inlämnade ansbkningar och övriga handlingar skola diarieföras och registreras i enlighet med uti i vederbörlig ordning antagen arbetsordning givna anvisningar.
26

Expedition skall därvid av bägge fö re-

dragandena undertecknas på landskapsnämndens vägnar.
23

§.

Uppstå tvivelsmål därom, å vilken avdelning handläggningen av
ett visst ärende ankommer, äger lantrådet avgöra frågan.
24

§.

avgörande, som e J., ·a·r av den beskaffenhet att därom bör til lkännagivas genom skrivelse, skall upprättas i form av utslag .
Där omständigheterna det medgiva och avgörandet icke är sådant '
att annan än sökanden kan därå grunda rätt, eller ärendet eljes t

§.

Till landskapsnämnden inkomna tjänsteskrivelser samt dit insän-

handlägga och på gemensamt ansvar avgöra sådan på lantrådet ankorrrrnande tjänsteåtgärd.

,I

§.

Koncept till expedition skall åtecknas ärendets diarienurmner
samt expeditionens ordningsnummer och datum, dess undertecknares
namn och avgifterna för densamma . . Fa5re d raganden är ansvarig för
konceptets och expeditionens överensstämmelse med det fattade beslutet.

\·

27

§.

Diarier, protoko11, koncept och förteckningar samt övriga handlingar skola, där så befinnes nödigt, inbinda s och i likhet med
övriga till arkivet hörande handlingar, omsorgsfullt förvaras i
enlighet med fastställda föreskrifter.

I

' 1"83
28

§.

2) folkskolväsendet, lärdomsskolan uch sjöfa rtsundervisning;

Närmare föreskrifter ang ående ä rendenas behandling s kall medde
las i av landskapsnäml'lden för t Jänstemännen och befattning shavarn
antagen arbetsordning.

· 3) landskapets medicinalförvaltning;
4) lagberedningen . till Ålands landsting;
· 5) instiftande och indragning av tjänster eller befattningar;

IV kap.

6) tjänsteförslag;

I

'·

Innehavares av tj änst och befattning åligganden.
29

§.

Föredragandena skola göra sig förtrogna med förhållandena i nom
landskapet i

a~lmänhet

och envar särskilt med de omständighete r,

om vilka han bör äga. kännedom för att kunna behörigen fullgöra
sina t jänstee.ligganden.

7) besättande av tjänst- eller bef.a ttning;
8) beviljande av avsked, tjänstledighet och semester åt tjänstemän och befattning shavare;

.

'

9) landskapsnämndens sammanträdes.tider samt tjänstetiden för
tjänstemän-och befattningshavare;
10) förslag till arbetsordning för tjänstemännen och befatt-

Varje. föredragande bör med omsorg och skyndsamhet bereda o ch
föredraga de ärende;n, som enligt antagen och fastställd arbet sord·

ning shav å rna; samt
11) övriga ärenden, vilka enligt denna landska pslag eller sär-

ning på hans handläggning - ankomma samt fordersammast uppsätta

skilda föreskrifter ankomma på honom såsom chef för kansliavdel-

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

ningen.

landskapsnämndens

j~sterade

beslut förelig ger.
30 ,§.

Landskapssekreteraren l ligger att s &som f5redragande handläg~
ärenden, som.angå:
1)

polisvä~endet;

· I arbetsordningen kan bestämmas, att även andra än ovannämnda
ärenden s kola handlä ggas av landskap s se kreteraren.
31 · § • ..

Biträdande landskapssekreteraren skall bereda och föredraga
övriga p å kansli a vdelningen ankormna;nde ärenden, som i arbetsord-

.

ningen uppräknas.

kamreraravdelningens
samt underredogörares räkenskaper och kas.

Landskapskanslistens arbetsuppgifter meddelaz., ..i arbetsordning
32

§.

sor periodiskt behörigen revideras1
•

9) att vidtaga av landskapets fördel påkallade

Landskapskamreraren åligger att som föredragande handlägga ärenden, som angå.

2) granskning av underredogörares räkenskaper och medelsf örval
ning;

uppdagats vid

s~dant

förhållande

d~dsfall;

10) att förteckna och förvara till kamreraravdelningen ingivna borgensförbindelser

3) utanordningar;

där

underredogörare tillgripit eller förskingrat omhänderhavda medel
eller brist i dessa medel yppats, eller ock

1) landskapets inkomst- och utgiftsstat;

~tgärder,

GJ

h andra säkerhetshB.ndlingar;

11) att draga försorg om att vid revisioner hos underredogöra-

4) ansökningar om landskapsunderstöd, -bidrag och lån, f örs~vitt de icke i ari:Det sordningen ankomma å någon. annan före dragande;
5) landskapsskatt och lån för landskapsförvaltningens finansi·
ering;

re och vid tjänsteavträdelser
tillkomna protokoll förvaras å kam,
reraravdelninge~;

12) att tillse att såväl kamreraravdelningens som underredogö-

rarnas bokföring handhaves enligt gällande föreskrifter; samt,

6) landskapets egendom för såvitt icke någon del därav enligt
arbetsordningen står under uppsikt av någon annan föredragand e;
7) tjänstemäns och befattningshavares hänförande till avl önings
klass samt ansökningar om ålderstillägg och pension .
På landskapskamreraren ankommer vidare •

13) att fullgöra övriga åligganden, som enligt denna landskapslag eller särskilda föreskrifter ankomma å honom i egenskap av
chef för kamreraravdelningen .
I arbetsordningen må kunna bestämmas att även andra än ovannärrh~da

ärenden skola handläggas av landskapskamreraren .

.

8) att tillse att meddelade föreskrifter rörande medelsförvalt
ningen iakttagas, samt att draga försorg om och ansvara för at t

33

§.

Huvudbokförarens och kassörens

~ligganden

skola preciseras i

..._

i~1i
den om åtgärder för

arbetsordningen.
34

§.

·. ...
'

.5·

Landskapsagronomen åligger att s å som föredragandehandlär,ga
ärenden som angå:
1) lantbruket, dess binäringar och föreningsrörelse och lantmannagillesverksamheten;
2) landskapets jordegendomar;

3)

.i'.I.

lands lantma.nnaskola eller a· nnat av landskapet underhå llet

jordbruksläroverk;
4) ~lands lanthushållsskola .
Landskapsagronomen åligger vidare.
5) verkställa nödiga besiktningar .och inspektioner beträf fande
landskapets jordegendomar;
6) inspektera undervisningen vid l lands lantmanna.skola eller
annat av landskapet underhållet jordbruksläroverk;
7) företräda landskapet vid expropriation av fast egendom och
vid taga av saken påkallade åtgärder; ·
8) att följa med lantbrukets och dess binäringars utveckling
samt hålla sig underrättad om anslagen för lantbrukets främjande
i riket och i anledning därav göra framställning hos landskapsnä

främjand~

av lantbFuksnäringarna inQm land-

skapet;
9) uppmuntra och .främja lantbruket genom upplysnings- och instruktionsverksamhet samt

tillhandag~

I

jordbrukarnas organisatio-

ner med råd, upplysningar oqh nödiga åtgärder ;

io) främja

lanthus h ålln~ngen

och kreatursförädlingsverksamhe -

ten;

I
11) samarbeta med vederbörande myndi gheter beträffande handlägg ,
ningen

~

dikningsärenden och övriga vattenrätten röra.nde fr·ågor;

12) leda jordbruks - , ,fiskeri - och trädgårdsinstrukt örerna.s verk
samhet;
13 ) före februari månads utgång till landskapsnämnden ingiva
berättelse

öve~

sin verksariihet under föregående år jämte en kort

redogörelse för land s kapets jordbruksförhållanden; samt
14) fullgöra övriga åligganden , s om enligt denna landskapslag
· eller särskilda föreskrifter ankomma på hon om i egenskap av chef
för lantbruksavdelningen .
.I arbetsordningen kan bestämmas att även andra än ovannämnda
ärenden skola handläggas av landskapsagronomen .
35 §.

Jordbruks-, fiskeri- och trädgårds:i.nstruktörernas åli.gganden
skola bestämmas i arbetsordningen.
36

§.

Landskapsforstmästaren åligger att såsom.föredragande hand lägga•ärenden, som angå.

g) övervaka att skog icke må skövlas samt, om så likväl skett,
vidtaga av saken påkallad,e åtgärder för fredning samt för åstadkonnnande av återväxt och dess betryggande;
10) övervaka och leda skogsvårdsinstruktörens, skogvaktarenarbetsledarens och övriga vid f orstavdelningen anställdas verksam--'

1) Skogshushållningen, jakten samt förenings- och annan r örelse för skogsvårdens främjande i landskapet;

het; samt
, 11) fullgöra övriga åligganden, som enligt denna landskaps lag

2) landskapets skogar och avverkningen därifrån;

eller särskilda föreskrifter ankomma på. honom i egenskap av chef

3) uppsikt över den enskilda skogsvården samt övriga under

för forstavdelningen.

skogsvården

fälland~

frågor.

-

Landskapsforstmästaren åligger vidare.

I arbetsordningen kan bestämmas, att även andra

skogs- och jaktvårdens omrRde inom landskapet;

37

7) föranstalta därom att inom landskapet finries tillräcklig
tillgång på skogsfrö och plantor av kontrollerad, för orten lfunp•
lig beskaffenhet;
8) övervaka de kommunala skogsvårdsnämndernas arbete;

§.

Jordbruksinstruktöremas och skogvaktaren-arbetsledarens åligganden skola 1fi:a·st-.ställas i a r.bet.sordningen.
38 §.

6) leda och bi t-räda vid utförandet av forstliga arbeten på den
privata skogshushållningens område;

ovannämnda

ärenden skola handläggas av landskapsf orstmästaren.

4) verkställa nödiga besiktningar av landskapets skogar;
5) deltaga i och leda upplysnings- och instruktionsarbetet på

ä~

Landskapsvägingeniören åligger att såsom föredragande handlägga ärenden, som angå.
1) landskapsförvaltningen underlydande vägar, broar, kanaler,
sjökonnnunikatione-r*
2) landskapets motorbåtar och färjor;

3) anskaffning av erforderliga inventarier, redskap, maski -

kenskapsrapporter samt förslag till inkomst- och utgiftsstat för

ner och material samt försäljning och avförande ur räkenskap erna
av obehövliga eller förslitna material eller inventarieförem&l
.

år; samt

11) övri ga ärenden, vilka enligt denna landskapslag eller sär-

I

ävensom utlåning eller förhyrning för allmännyttiga ändamål av

föl~ande

Illa

kiner och förrådsartiklar;

skilda föres k rifter ankomma på honom såsom chef för vägavdelningen.

4) fördelning och användning av till förfogande ställda a.n-

slag på ekonomiskt och tekniskt fördelaktigt sätt.

I arbetsordningen kan bestämmas, att även andra än ovannämnda
ärenden skola handläggas av landskapsvägingeniören .

Landskapsvägingeniören åligger ytterligare•
5) själv eller genom underly4ande befattningshavare utföra om·
betrodda arbeten, förrättningar, undersölmingar och förvaltni ngs•

39

Vägbyggmästarens och vägmästarens arbetsuppgifter skola intagas i arbetsordningen .

uppgifter;

40 :.

6) övervaka v årde.n och underhållet av anförtrodd landskaps egendom; -

Landskapsarke ologen åligger 2.t t si' som förulregande handlägga
ärenden, som angå.

'7) vi~tag a erforderliga åtgärder för verkställande av expr opriation av fast egendom, som

§.

~r

behövlig för byggnadsföretag ;

8) sörja för ordningens upprätthållande, sjukvård samt upp lysningsarbete bland underlydande arbetare, där detta med hän syn
till de fast anställda arbetarnas antal är av nöden;
9 ) företaga nödiga inspektions- och andra resor;
10) inom föreskriven tid till kamreraravdelningen ingiva rä -

1) forn - och kulturminnesvården i landskapet;
2)

landskapets museer och tillsättande av befattningshavare

· vid dem ,
L~ndskapsarkeologen

åligger vidare;

3) övervaka att gällande författningar rörande fornminnes- och

kulturminnesvård efterlevas;
4) taga initiativ till och sörja för förefintliga minnesmär-

kens fre.dande och bevarande;

10) l egenskap av.föreståndare för landskapets museala samlin-

r

5) hålla tillsyn över landskapets _fornlämningar öch andra kulturininnesmärken samt övervaka, a tt de icke tag e

sl:~a

eller f örstö-

gar sörja för dessas systematiska tillväxt och betryggande vård
samt tillse, att förvärvade och deponerade föremål registreras

ras ocp, för den händelse så skulle vara fallet, omedelbart hos

och katalogiseras, bestämma om förem å lens uppställning och förva-

landskapsnämnden göra framställning om förebyggapde åtgärder ;

ring, varvid särskild hänsyn bör tagas till att skådesamlingen

6) uppgöra förteckning och beskrivning över landskapets f asta.

ordnas systematiskt och instruktivt, samt

a~t

de magasinerade fö-

fprnlämningar, verkställa inventering av det kulturhistoriska

remålen skola vara tillgängliga för forskare, ävensom att erfor-

föremålsbeståndet ocp upprätta register över äldre ortnamn i nom

derliga konserveringsarbeten bliva

landskapet samt anteckna alla omständigheter, som äro ägnade at t
belysa landskapets kultur och

~istoria;

7) taga initiativ, till önskvärda och erforderliga konserve -

sa~kti.nnigt

utförda;

11) i mån av tid stå lokala hembygds- och fornminnes.föreningar
samt enskilda personer till tjänst med råd och bistånd i kulturminnesvårdande och

mus~ala

angelägenheter, i vilket avseende han

ringsarbeten eller iståndsättning såtgärder å alla slag av fo rn-

skall stå .i kontakt med föreningarnas styrelser samt om möjligt

och kulturminnesmärken;

årligen besöka deras museer eller museala anläggningar;

8) utföra utredningar rörande forn- och_ h-u.lturminnElsv f..rde n eller undersölrn.ingar därav samt i frågor rörande kulturminnesvård
och kulturhistorisk forskning samarbeta med .andra ifrågakommande
institutioner;

_

9) vid landskapsnämndens sammanträden tid efter annan lämna
redogöre,lser för sin verksamhet, arbetets gång, gjorda inköp , in• flutna gåvor m.m.;

12) genom vetenskaplig forskning främja utredande av spörs mål, hänförande sig till landskapets förhistoria, historia och
· etnologi; samt
13) fullgöra övriga åligganden, som enligt denn'a landskapslag
eller särskilda föreskrifter ankomma på honom.
I arbetsordningen kan bestämmas att även andra än ovannämnda
ärenden skola handläggas ·av landskapsarkeologen .

;i

in_f

7) låta utskriva samt till riktigheten bestyrka de

41 §.

ansökning~r,

V

avskrif~ ·

ter av i arkivet förvarade handlingar, om vilkas utgivande be-

Landskapsregistratorn-arkivarien åligger.
l) mottaga framställningar,

19~

besvär och andra skri ..

velser, som inlämnas till landskapsnämnden samt å dem anteckna

2) draga försorg om att från landskapsnämnden utgående expe di·
tioner vederbörligen avsändas eller, belagda med stämpelmärken till
stadgat belopp, utgivas till sakägaren samt att avgifterna för dem

torn-arkivarien.
I arbetsordningen kan bestämmas att även andra ärenden än
ovan uppräknade skola,ankonnna på landskapsregistratorn-arkivarien.
42 ,§.

uppbäras och-bokföras;
3) hålla diarium över inkommande och utgående skrivelser och
v~atagits

i

ärendet;
4) hålla förteckning över oavgjorda ärenden samt åtminstone
kvartalsvis hos lantrådet göra anmälan om <le ärenden, beträffande vilka skäl till anmärkning finnes;
5) hava vård om landskapets stämpelmärken samt redovisa och
ansvara för dem;
6) handhava skötseln av landskapsnämndens arkiv och med användande av kortsystem förteckna till arkivet hörande protokoll , ha.nd·
lingar, böcker, verifikat, ritningar och kartor;

8) fullgöra de övriga åligganden, som enligt denna landskapslag eller särskilda föreskrifter ankomma på landskapsregistra-

av vem och när handlingar inlämnats;

hsrrllingar , samt häri anteckna, vilka åtgärder, som

slut fattats; samt

Rens-kriverskan och v aktme.staren skola utföra de åligganden,
som uti arbetsordningen äro dem anvisade, eller som anvisas dem av
lantrådet eller vederbörande avdelningschef.
43

§.

Byggnadsinstruktören äger utföra de åligganden, som honom i
arbetsordningen äro p S.f'örda.
44

§.

Landskapshälsosystern-barnmorskan skall i enlighet med vad
därom är särskilt stadgat och enligt fastställt reglemente full,göra de åligganden, som på .henne ankomma.

197
45

§.

tingen högsta vib;ord i Finlands och de nordiska ländernas arkeo-

.Finnes vid :J-andskapsnämnden andra innehavare.· av·: tjänst Och be fattning, än ovan i detta kapitel nämnts, eller extraordinarie be
fattningshavare eller tillfälliga funktionärer bestämmes deras
åligganden av landskapsnämnden.

logi och vitsord i ämnen inom åtminstone tvenne av följande ve- ·
tenskapsgrupper.
Finlands historia eller nordisk historia, nordisk kulturhistoria och folklivsforskning eller finsk-ugrisk etnografi, konst-

V kap.

historia; eller ock högsta yitsord i ett ämne inom någon av des-

Kompetensvillkor, tjänsters och befattnin ars besättande

seme 8 •

sa vetenskapsgrupper, cum laude approbatur i Finlands och de nor-

-

.

ter, tjänstledighet och avsked.

diska ländernas arkeologi och vitsord inom n ågon av övriga nämnda

46 § • .

vetenskapsgrupper; vidare fordras praktisk

Kompetensvillkor för landskapssekreteraren, biträdande land skapssekreteraren och landskapskamreraren är

juris~andidat-

eller

högre rättsexamen eller tidigare högre förvaltningsexamen.
För landskapsagronomtjänsten erfordras avlagd agronomisk ämbetsexamen samt praktisk erfarenhet vid lantbruk.
Landskapsforstmästaren bör uppfylla villkoren för erhållande
av extra.ordinarie forstmästartitel.
Landskapsvägingeniören b-ör hava avlagt väg- och vattenbygg nadsingeniörsexamen vid Tekniska högskolan i Finland eller någon
annan högskDla med motsvarande kurs.
Av landskapsarkeologen fordras filosofiekandidatexamen med an-

erf~renhet

i

arkeolo-

giskt och etnologiskt fältarbete samt ml}seipraktik, ävensom genom
vete.nskapliga publikationer ådagalagd insikt och förmåga - att behandla arbetsmaterialet .
Vägbyggmästaren, .vägmästaren och byggnadsinstruktören skola
hava avlagt byggniästarexamen vid teknisk skola.
Av landskapsregistratorn-arkivarien och

landskapska~slisten

· och kassören f~rdras avlagd lägre rättsexamen, vilken examen eller vid högskola avlagd ekonomisk examen, som berättigar till titeln diplomekonom, huvudbokf öraren skall innehava.
Jordbruksinstruktörerna skola hava genomgått sådant lantbruksläroverk, varifrån dimission berättigar till titeln agrolog •

.

Skogsvå.rdsinstruktörens kompetensvillkor äro genom.gången kurs
.

vid forstskola, som berättigar till

49

§.

.

tit~ln fo~stt~~riiker ,

och

trädgårdsinstruktörens genomgången 2 - årig trädgårdsskola .
Fiskeriinstruktören skall hava sådan praktisk erfarenhet på

Lantr~det äger årligen åtnjuta semester på sätt därom är

särskilt· stadgat•
Tjänstemän och befattningshavare tillkommer semester på tid,

fiskerinäringens område, som landskapsnämnden prövar nödig f ör be-

som av lantrådet b,estämmes, i enlighet med vad därom är särskilt

fattningens handhavande .

stadgat.

För annan här ovan icke nämnd tjänst eller befattning f or dras

Landskaps sekreteraren må icke åtnjuta semester samti-

I

I

Tjänstledighet åt lantrådet samt innehavare av tjänst eller

I
I

måga , som tjänste_ns eller befattningens framgångsrika handha vande

befattning beviljas av landskapsnämnden, som även äger bevilja av

I

förutsätter .

tjänsteman eller befattningshavare ansökt avsked.

I

sådan genom tidigare verksamhet ådagalagd skicklighet och f ör-

För extraordinarie befattning fordras sådan kompetens, som
landskapsnämnden vid befa ttrtingens inrättande. bes lutat .

47

§.

50

§.

Angående inneh~vares av tjänst eller befattning entledigande
från t järister.i eller befattningen är särskilt stad.gat .

Samt liga tjänstemän och befattningshavare utnämnas eller anta·

Extraordinarie be~attningshavare och tillfällig funktionär må

gas av landskapsnämnden; sedan tjänsten eller befattningen varit

uppsägas och meddelat förordnande återkallas i enlighet med vad

ledig :att ansökas inom trettio dagar.

därom är särskilt stadgat, då landskapsnämnden prövar skäl där-

Extraordinarie befatt ning

kan do ck besättas utan lediganslående .

48

§.

rikel, enligt vad därom är särskilt

till föreligga .

VI

över innehavare av tjänster och befattningar skall föras ma ts~adgat.

f

digt med lantrådet med mindre landskapsnämnden därtill bifaller.

kap~

Tjänsyeåtal och disciplinärt förfarande .
51

§.

I

11

Landskapets hushållning.

Tjänsteåtal mot lantrådet och landskapsnämndens ledamöter handläggas av Abo hovrätt, såsom därom är särskilt

'

'

54 §.

st~~gat.

.

Lands.kapsnämnden skall årligen uppgöra förslag till inkomst-

Annan innehavare av tjänst eller befattning åtalas för brott i

och utgiftsstat för landskapet för nästföljande kalenderår samt

tjänsten vid vederbörlig underrätt.

inom september m8nad tillhandahålla förslaget landstinget.

Tjänste åtal mot föredragande sker jämväl ,inför

J bo · hovrätt

skapsnämnden underlydande inrättningar, nämnder, styrelser och

52 §

För i tjänsten eller befattningen begången förseelse, som i

befattningshavare äga årligen före den 1 augusti för sådant ända-

disciplinär väg handlägges, samt om avhållande från tjänsteutöv- ·

mål till nämnden avlämna förberedande inkomst- och utgiftsförslag

ning och skiljande från

~jänst

eller befattning i disciplinär väg

inom envars verksamhetsområde. ·
55

skall gälla, vad om länsstyrelse i rikslagstiftningen härom är

§.

Uti inkomststaten bör upptagas.

stadgat.

VII kap.
I-

Land-

Om ändringssökande.
53 §.

Har landskapsnämnden fattat beslut eller vidtagit ämbetsåtgärd,
varöver besvär kunna anföras på sätt i lagen om självstyrelse för
Åland säges, bör nämnden i avseende å·delgivning eller annan dylik åtgärd iakttaga för sådant fall för länsstyrelse i rikslag'stiftningen ingående föreskrifter.
VIII kap.

1) beräknat överskott frän det löpande

~ret;

2) för landskapets behov beviljade medel,

som skola uppbäras

under det följande året;
3) landskapet tillkommande skatter-;
4) inkomst, som landskapet kan antagas hava på annan grund;

ävensom
5) det belopp, som därutöver erfordras .jämte förslag, huruledes det skall hopbringas.
Uti utgiftsstaten bör upptagas.

l) den c:t'""'
aJ:ild eller

a~kortn1· ng

d ..ar å , som b or
·· b e t alas under det

följande året;

I

2) de belopp, som på grund av tidi"gare vi"dt-agna b eslut sko la

utbetalas under det foljande året;
3) de belopp,

med lands t ingets :för varje år i sådant avseende fa L- tada
särskild kolumn angivas de beslut och

~stadganden,

beslut~

på grund

av vilka ·-inkomsterna inflyta eller utgifterna utgå.
Till olika fonder hörande inkomster och utgifter må icke före-

som landskapsnämnden y tt er i·1gare anser erforder

liga~ för landskapets gemensamma behov under det följande året •

,

nas till en enda post, utan bör av inkomst- och utgiftsstaten
framgå, till vilken fond varje post hänför sig .

samt

57

4) .ett f'örslagsanslag att användas för tillfälliga, oförutsed
behov.

I fastställd

inkomst~

§.

och utgiftsstat upptagna anslag må ej

överskridas eller från ett år ti_ll ett annat överföras, med

Hava till landskapets förfogande ställts statsegendom, skatte

mindre sådant genom·anteckning i utgiftsstaten medgivits , ej hel-

skatteandelar, avgifter eller Rndra statsbidrag såsom vederlag

ler må överföring av anslag från en av landstinget särskilt för

för fullgörandet av viss skyldighet, böra i utgiftsstaten uppt a·

sig godkänd titel till annan titel äga rum.
Utan hinder av fastställd inkoms0- och utgiftsstat är envar

gas motsvarande anslagsbelopp.
56

§.

Uti inkomst- och utgiftsstaten böra främst upptagas _utgifte r·
na och därefter inkomsterna

'

vardera angivna i bruttobelopp ur. an

berättigad att av landskapet söka vad honom lagligen tillhör.
58

§.

Vid uppgörande av inkomst- och utgiftsstat äger landskaps-

föregående avdrag av inkomster från utgifter eller utgifter fr ån

nämnden, utöver vad ovan stadgats, iakttaga de föreskrifter, som

inkomster.

härom kunna meddelas av landstinget.

Inkomsterna fördelas på .avdelningar, kapitel och moment samt
utgifterna å huvudtitlar, kapitel och J:noment i överensstämmelse

59 § .

Skulle så hända, att inkomst- och utgiftsstaten icke blivit

av l andstinget fastställd före ing ången av det år, "v a runder den
~orde gälla, och har förslag till densamma inom föreskriven tid
~nlärnnats

ning avgå.

r de avgångnas ställe väljas varje år

~

revisor och

revisorss'!lppleant för en tid e.v tre år.

till landstinget, skola utgifter, som omnämnas uti 55

·
eller avgår han av annan orsak, innan tiden
Avlider reyisor

i andra stycket under punkterna 1) och 2) ävensom de anslag, s o111

för hans uppdrag är ute, skall fyllnadsval anställas och tjänst-

grunda sig på någon landskape~s förpliktelse bestridas och där nödiga

gör den sålunda valda under den tid , som för den avgående skulle

til:if'inkomster provisoriskt uppbäras .

återstått .

Befinnes ändring~r eller tillägg i stadfäst inkomst- och ut giftsstat oundgängligen

nöd~ändiga,·

skall landskapsnämnden ti ll

landstinget härom överlämna förslag.
60

62

§.

Landskapets räkenskaper skola upprättas för kalenderår samt a

Revisorerna skola granska landskapets räkenskaper och bokslut,
utröna huruvida siffrorna äro riktiga samt utgifterna och inkomsterna lagenliga ävensom utöva tillsyn över inkomst - och ut giftsstatens iakttagande .

tid och- i den ordning landstinget bestämt överlämnas till rev i ·
sion .

Revisorerna skola ock åtminstone två gånger om nret å tider ,
som på förhand i c ke blivit

61

%.

För gransknihgen.av räkenskaperna och den ekonomiska förva l t•

för dem .

Sedan~ett

år förlidit efter det de valda tillirätt s in

befattning, skall ep revisor och en suppleant , och, efter ytter·
ligare ett år, en annan revisor och en annan suppleant efter iott

bekantgjorda~

revidera landskapets

penningmedel samt å lämplig tid verkställa revision av dess lösa
egendom.

ningen utser landstinget bland härtill lämpliga, inom eller ut om
landskapet bosatta personer, tre revisorer och tre suppleante r

§.

ft

landskapet tillhörig eller under dess förvaltning stående

fast egendom skall syn av revisorerna f öranste.ltas minst va.rt
tredje år •

.

63

§.

Efter slutförd revis i on s k o 1 a re V i• sorerna a tid , som av
0

·

landstinget bestämrres, till detta avgiva berätteise,
taga under revisionen gjorda iakttagelser, så ock de

anmärkninga

till vilka revisionen givit anledning, jämte förslag till
hjälpande av anmärkta missförhållanden ävensom

66

s m bör up p

av -

Vad i allmän lag är stadgat om domar jäv skall gälla i fråga .-.
om lantråd, ledamot av lancskapsnämnd och föredragande.
67

yttrande, huru vid

ansvarsfrihet må meddelas landskapsnämnden oc h övriga redovi sn
1
skyldiga.

§.

§.

Vad i denna landskapslag stadgas om innehavares av tjänst eller befa t tning formella kompetens gäller icke de tjänstemän och

64

§.

Iakttaga revisorerna vid den av dem under revisionsåret ve rk..

befattningshavare, vilka utnämnts före denna land~skapslags i kraftträdande .

ställda revisionen missförhål ,~
nden, bo··ra u..:ie of ordröjligen
··
J.t"'l
påyrka rättelse samt ifall sådant icke följer, därom göra anmälan
hos landstinget .

68

§.

Innehavares av tjänst eller befattning tjänstgörings- och boningsort b estännnes av landskapsnämnden.
69 §.

Ifall av behov fastställer landstinget närmare instruktion för
revisöre rna .

Bevis eller annan handling, som i orig.i nal inlämnats till
65

Landskapsnämnden

§.

och övriga redogörare äro skyldiga att t i ll·

handa.hålla revisorerna alla till deras bokföring hörande räkenska.per och handlingar samt även i övrigt lämna dem det biträde ,

landskapsnämnden, skall på anhållan återlämnas till sakägare, såframt officiellt besannad a'Trnkrift därav fogats till handlingarna.
Angående utgivande av diarie - och andra bevis skall anmälan
göras hos vederbörande föredragande .

'
som för revisionens underlättande 8.r erforderligt .
IX kap .
Särskilda stadganden .

70

§.

Landskapsnämnden äger fastställa tjäns t emännens och befatt ningshavarnas arbetstider.

angående arbetstider samt därom, när lantrådet samt innehava
na av tjänst och befattning kunna träffas av allmänheten, ska ll
geno~ anslag samt på annat lämpligt sätt tillkännagivas för a ll-

mänheten.

Genom denna landskapslag upphäves Ålands landstings beslut
angående ordnandet av Ålands landskapsf örvaltning, utfärdat den
;

5 mars 1923, jämte senare tillkomna ändringar.
ivrariehamn den 9 n~vember 1950.
På landskapsnämndens vägnar.
Lantråd

ct~~~.
1

Viktor Strandfält.

Landskapssekreterare

'
Ch. Stormbom.

