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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y r e 1-

s e s fr~rnställning till Ålands l andst tng 

med f örslag till landskapslag om ändring av 
landskapslagen angå ende landskapsförvaltningen 

i landskapet Ål and. 

Landskaps s tyrelsen har re dan hö st en 1957 qiskuterqt mö jligheterna 
. ,:, .. , . _, . ;' 

att överföra före dragningen av f olk skolärenden på f olk sk ol insp.ek tören 

och frågan har sedermera behandlats ytterligar e några gånger·, ·bl. a. 

med anledning av landstingsman Elis Anderssons m .;fl: s hernställnihg·s

motion vid vintersessionen 1958 . Då den omorganisation av folkskol-

väsendet, som följer av den nya folkskollagstiftningen, synes medföra 

en mångfald ···ärenden för kansliavdelningens föredragning, har landskaps

styrelsen funnit skäl föreslå, att föredragningen av i princip samt

liga folkskolärenden skulle överföras på folkskolinspektören. Förut

sättning f ör att denna överföring skall ha avsedd laglig verkan är, at t 

en ändring av landskapslagen angående landskapsförvaltningen i land

skapet Åland antages, ty utan stadgande därom i lag kan på folkskol

inspektören icke anses åvila det ansvar för landskapsstyrelsens be

slut, som kontrasignationen bör medföra. 

Genom nämnda överföring av f öredragningsskyldigheten avser land

skaps styrelsen att i någon mån vinna lättnad i landskapssekreterarens 

arbetsbörda. Landskapsstyrelsen är likväl av den uppfattningen, att;'" 

denna åtgärd icke är tillräcklig utan vidare å tgärder böra övervä.g~s , 

för att landskapssekreteraren skall kunna ägna sig å t lagberedningen 

i önskvärd mån. I sådant syfte nar landskapsstyrelsen för avsikt a t t 

företaga en utredning för a t t s enar~ ·ink omma t ill Landstinget me.d fbr

slag till av utr_edni~g.ep. på~~llade · å~g'ärder. Landskapsstyrelsen har 
. i ,: 

dock redan i dett,a sk e_ile. ·funnit, att. ytterligare arbetskraft på 

kansliavdelningen fordras för att alla arbe t suppgifter skola rnedhin

nas. Till . en börj;~n, -~r - 'a . .Js·ikten att lösa frågan med extra arb et,....,skraft, 
. _, ·: -· .. , 1· .. '·., 

men det förefaller t roligt, att en notariet Jäns;t måste inrättas pä av-

delningen för att avlasta föredragandena en ,im'ängd rutinmässiga göro-
mål. .: ; L. 

Enligt föreliggande förslag skulle samt liga av landskapsstyrelsen 

behandlade folkskolärenden föredragas av folkskolinspektören, s å lunda 

ock så de ärenden, som hittills föredr agits f r å n kamrerarav delning en . 

undantag bör likväl göras för de ärenden, där 'iolkskolJ.nspektörens 

beslut skall underställas landskapsstyrelsen. Dessa ärenden, liksom 

andra ärenden, där folkskolinspektören är jäv ig , skulle fortfarande fö 
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redragas av landskapssekreteraren. Om folkskolinspektörens kompetens

villkor kommer att stadgas i land skapsföworuningcn om folkskolväsen

aet i landskapet Åland, varför stadgande därom icke torde behövas i 

denna lagändring. 

Landskapsstyrelsen föreslår samtidigt, att stadgandet i 45 § sista 

momentet får ändrad lydelse så, att landskapsstyrelsens rätt att be

vilja dispens blir allmän. Det är visserligen närmast i de lägre 

tjänsterna, som dispens kan komma ifråga, men genom att bestämma de 

tjänster i lag, beträffande v ilka dispens är tillåten, kan svårigheter 

uppstå vid besättande av ordinarie tjänster med väl kvalificerade, men 

formellt icke kompetenta sökande. 

Slutligen önskar landskapsstyrelsen påpeka, att landskapslagen om 

landskapsförvaltningen är avsedd att revideras i större utsträckning 

inom en snar framtid, varför den nu föreslagna ändringen blott inne

fattar de för tillfället nödvändigaste förnyade stadgandena. 

Hänvisande till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt 

förelägga Landstinget till antagand e nedanstående 

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

om ändring av ·landskaps lagen angående landskapsförvaltningen i land

skapet Åland. 

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 17, 29, 30 och 45 §§ 

landskapslagen den 16 april 1952 angående landskapsförvaltningen i 

landskapet Åland (22/52), · 17 och 45 §§ sådana d e lyda i landskapslagen 

den 30 juni 195 4 (27/54) såsom följer: 

17 §. 
Landskapsstyrililsen och lantrådet biträdas av följande tjänstemän 

och befattningsha~are: 

vid kansliet: l andskapssekreteraren, biträdande landskapssek-retera

ren: och landskapskans listen ; 

vid kamreraravdelningen: landskapskamreraren, huvudbokföraren, 

kassören och biträdande bokföraren-kassören; 

vid lantbruksavdeln ingen: landskapsagronomen , kolonisationsinspek

tören, tillika biträdande landskapsagronom, husdjurs- och jordbruks

konsulenten, bokföringskonsulenten, trädgårdskonsulenten, byggmästa

ren, fiskerikonsulenten och fiskeriinstruktören; 

vid forstavdelningen: landskapsforstmästaren, skogsvårdsinstruk~ 

tören, biträdande skogsvårdsinstruktören och plantskoleskötaren samt 

skogvaktaren-arbetsle aren; 
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vid vägavde lningen : landskapsvägingen~ören, tvenne vägbyggmästare 

och lagerförvaltaren, 

Landskapsarkeologen: 

för samtliga avdelningar gemensamt: 

landskapsregistratorn-arkivarien, tvenne renskriverskor samt vakt-

mästaren, vilka närmast underlyda kansliet~ 

folkskolinspektören, som närmast underlyder kansliet; 

byggnadsinstruktören, som närmast underlyder kamreraravdelningen; 

landskapshälsosyster-barnmorskan, som närmast underlyder kansliet. 

Föredragande inför landskapsstyrelsen äro landskapssekreteraren, som 

är chef för kansliet, biträdande landskapssekreteraren, folkskolinspek

tören, landskapskamreraren, som är chef för kamreraravdelningen, land

skapsagronomen, som är chef för lantbruksavde lningen , kolonisations

inspektören, landskapsforstmästaren, som är chef för forstavdelningen, 

landskapsvägingen~ören, som är chef för vägavdelningen, samt landskaps

arkeologen. 

Förutom i 1 mom. nämnda innehavare av tjänster och befattningar 

kunna inom ramen för beviljade anslag extraordinarie befattnings

havare samt tillfälliga funktionärer anställas. 

29 §. 
Landskapssekreteraren å ligger att såsom föredragande handlägga 

ärenden, som angå~ 

1) polisväsendet; 

2) lärdomssk olan och sjöfartsundervisningen samt beslut av folk-

skolinspektören, som skola underställas landskapsstyrelsen ; 

3) landskapets medicinalförvaltning; 

4) lagberedningen till Ålands landsting ; 

5) inrättande och indragande av tjänster eller befattningar; 

6) tjänsteförslag; 

7) besättande av tjänst eller befattning; 

8) beviljande av avsked, tjänstledighet och semester åt tjänstemän 

och befattningshavare; 

9) landskaps-styrelsens sammanträdestider samt tjänstetiden för 

tjänstemän och befattningsha~are; 

10) arbetsordning för tjänstemännen och befattningshavarna; samt 

11) övriga ärenden, vilka enligt denna landskapslag eller särskilda 

föreskrifter ankomma på honom såsom chef för kansliavdelningen. 

I arbetsordningen kan bestämmas, att även andra än ovannämnda ären

den skola handläggas av l andskanssekreteraren. 

1 I 
I 

, I 
I , 



-4-
30 §. 

Biträdande landskapssekreteraren skall bereda och föredraga övriga 

på kansliavdelningen ankommande ärenden, som i arbetsordningen upp

räknas. 
Folkskolinspektören äger föreITraga samtliga på landskapsstyrelsen 

ankommande folkskolärenden med undantag av dem, som nämnas i 29 § 

1 mom. 2 punkten. 
Landkapakanslistens arbetsuppgifter meddelas i arbetsordningen. 

45 §. 
Kompetensvillkor för landskapssekreteraren och biträdande land

skapssekreteraren är juriskandidat- eller högre rättsexamen eller ti

digare högre förvaltninRs.eEamen ; 
um kompetensvillkor ~·or folkskolinspektören är särskilt stadgat. 
Kompetensvi llkor för landskapskamreraren är antingen 

juriskandidatexamen, högre rättsexamen eller tidigare högre för-

val tningsexamen eller 

ekonomiekandidatexamen med högre v itsord i företagsekonomi och 

vitsord i nationalekonomi eller politiceskandidatexamen med högre 

vitsord i företagsekonomi och v itsord i nationalekonomi; 

För landskapsagronomtjänst en och kolonisationsinspektörstjänsten er

fordras avlagd agronomisk ämbetsexamen samt praktisk erfarenhet vid 

l antbruk. 

Landskapsf orstmästaren bör uppfylla villkoren för erhållande av 

extraordinarie forstmästartitel. 

Landskapsvägingenjören bör hava avl agt väg- och vattenbyggnadsingen

jörsexamen v id Tekniska Högskolan i Finland eller någon annan högskola 

med motsvarande kurs. 

Av landskapsarkeologen fordras filosofie kandidatexamen med antingen 

1) högsta vitsord i Finlands och de nordiska ländernas arkeo logi och 

vitsord i ätminstene två av följande vetenskapsgrupper: Finlands his

toria och nordisk historia, nordisk filologi, nordisk kulturhistoria 

och folklivsforskning eller finsk.å'ugrisk etnografi och konsthistoria 

eller 2) högsta vitsord i ett ämne inom någon av dessa vetenskaps

grupper, cum laude approbatur i Finlands och de nordiska ländernas 

arkeologi och vitsord inom någon av de övriga nämnda vetenskapsgrup
perna. 

Vidare fordras av l andskapsarkeo logen praktisk erfarenhet i arkeo

logiskt och etnografiskt fältarbete samt museipraktik ävensom ge om 

vetenskapliga publ{kationer ådagal agd insikt och förmåga att behandla 

arbetsmaterialet. 
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Vägbyggmäs tarna, byggmästaren v id lantbruksavdelningen och byggnads-

' konsulenten skola hava avlagt byggmästarexamen vid teknisk skola. 

Av landskapsregistratorn- arkivarien och landskapskanslisten fordras 

avlagd lägre rät tsexaaen~ • 
Av huvudbokf öraren och kassören fordras avlagd lägre rättsexamen 

eller vid högskola avlagd ekonomisk examen, som berättigar till titeln . 

diplomekonom. 
Husdjurs- och jordbrukskonsulenten samt bokföringskonsulenten 

skola hava genomgått sådant lantbruksläroverk, varifrån dimission be

rättigar till titeln agrolog. Trädgärdskonsulentens kompetensvillkor 

äro genomgången två-årig trädgårdsskola. 

Fiskerinkonsulenten och fiskeri-instruktören skola hava genomgått 

teoretisk kurs vid fiskarskola och fiskerikons~lenten dessutom kurs 

vid handelS.~skola eller -institut. Vardera skola ~nnehava sådan prak

tisk erfarenhet på fiskerinäringens område, som iandskapsstyrelsen prö 

var nöd i g för befa ttningens handhavande. 

Skogsvärdsinstruktörens samt biträdande skogsvårdsinstruktörens 

och plantskoleskötarens kompetensvillkor är genomgången kurs vid forst 

skola , som berättigar till titeln forsttekniker . 

För annan här ovan icke nämnd tjän~t eller befattning fordras så

dan genom tidigare verksamhet ådagalagd skicklighet och förmåga, som 

tjänstens eller befattningens framgångsrika handhavande förutsätter. 

För extraordinarie befattning fordras sådan kompetens , som land

skapsstyrelsen vid befattningens inrättande beslutat. 

Från i denna paragraf nämnda kompetensfordringar kan landskapssty

relsen bevilja undantag, dä särskilda skäl därtill föreligga. 

Mariehamn den 26 november 1958. 

På landskap~:~el;ens vägnar: 

Lantråd~~~~~s~ 
/ I 

Landskapssekreterare 


