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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 framstä llning till Ålands 

landsting med tör sl~g till landsk:i:ip s:(.~g 

. om landskapet 1 :iarid s cent ralå ämpetsverk. 

Den 28 f e"Pr:Uafi 19-7.? 9.Y~:r::'.::q=J,~r:i9-Q.e 1~ 9-l3!s§iE s~ty+~ +@s=D en fram ställ

ning till landsting~~ ined förf3+ag :t~i1 lanCJ.§kapslag om landskapet 

Ålands centrala ämbetsverk (Frarrst. 6/1972_) . _ Sedan framställningen 

undergått behandling i lagutskottet (Bet .16/1971-72) och stora ut

skottet (Bet . 25/1971-72), besl ät landskaps styr el sen på grund av de -

genomgripande förändringar lagförslaget undergått under utskotts..;:. ··

beredning·en att ate;r~a:!.la framstäl;Lninge~. ~ap.dskapsstyrel~en fiir nu 
på b aS.e11 av nämnda ut skot tsbetänk;:anden omarbetat förslaget och har 

därvid så långt det varit möjligt beaktat de ä ndringsförslag som fram

ställts- under 8.t'endets behandling i lands tinget. För övrigt ansluter 

sig lagförslaget till den tidigare framställningen och landskapssty

relsen har icke ansett det nödvändigt att nu i .motiveringen beröra 

anqra stadganden än dem '. $Om :föresl å~ änd r p,de i jälrlföre1se :meq tidigare 

f.ram~t~: llning -! -.--····-

De principiellt sett största förä ndringarna i j ämförels e med den 

tidigare framställningen är att antalet avdelningar ut öka ts från fem 

till sex och att avdelningarnas sektionsindelning nu föreslås slopad. 

Den nya avdelningen, social- och hälsovå rdsavdelnJ.n gen, mot svarar i 

puvuds ak den tidigare social- och h ä lsovå rdssektionen vid kans l iavdel

ningen. Omorganisation en förutsätter icke någon personalökning föruto m 

den planerade överföringen av landskapsläl~artjänsten från länsförvalt 

ningen till landskapsförvaltningen. Denna överföring torde ske genom 

en överenskornmelseförordning,som avses träda i kraft d en 1 juli 1973 . 
il 

Förslag till denna förordning bilägges framstä llningen . :i'' 

Landskapshä lsoinspektören 7 vars tj änst redan ä r förutsatt i lan~skapE 

lagen om hälsovå rden (36/67), har visserligen upptagits i lagför~lag§t, 

men landskapsstyrelsen avser att tillsvidare anförtro landskapsveteri

nären största delen av på denna tjänsteman ankommande u ppg ifter me dan 

en del skulle anfö+tros byggnads- och b randskyddsbyrån. 

In rä ttande t av social- och h ä lsovå rdsavdelningen får anses motiverat 

på grund av . den ökning av förvaltningsuppgifterna på detta område , som 

följer av den förestående reformen inom h älso- o ch sjukvården samt av 

att landskapsläkaren nu liksom landskapsve terinären understä lles l and

skapsförval tning en . 

Landskapsstyrelsen har frångått uppräkningen av de föredragand e 

tj änstemä nnen och f öre sl å r i stället a tt varje byråchef skulle vara 

föredragande. För vis sa ä renden skulle landskaps styrelsen kunna föror d

na extra föredrag an de , vilket även förutsattes i det tidigare l agförsla

ge t. 
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Beträffande de byråer angående vilka stadgas i särskilda landskaps

lagar har landskapsstyrelsen nu följt upp stora utskottets ställnings

tagande om att bestämmelserna angående dessa byråer borde utgå från 

lagstif toingen orn det centrala ämbetsverket. Förutom arbetskrafts-

o ch yrkesvägl~dn:ingsbyrån gäller detta även motorfordonsbyrå:r;i, vilken 
-0\\ : '. ., .-, 

enligt tidigare uppgjort förslag hörde till ~c:m sliav.de1ningen. Enär 

en överensko.mmel seförordning om srki vförval tningen i landskapet tro

ligen icke i praktiken kan träda i kraft 9 förrän självstyrelsegården 

står färdig och kan bereda utry~en för landskapsarkivet 9 har land

skapsstyrelsen nu även utelämnat det landskapsarkiv, som tidigare 

fanns upptaget under utbildningsavdelningeno 

De ärenden som berör motorfordonsövervakning och trafikregistrering 

och som enligt särskilda stadganden skall handläggas av landskapssty

relsen 9 skulle .beredas på kansliavdelningens allmänna byrd. Handlägg

ningen av de äre:ri den, som gäller arbetskrafispoli tik och yrkesvägled

ning, skulle ankomma på näringsavdelningens allmänna byrå. Landskaps

styrelsen har därvid övervägt att för sistnämnda ärenden före slå inrä t

tandet av en ny tjänst, med hänsyn till att arbetskraftsförval tningen 

byggts ut i riketi men har i detta skede icke funnit en sådan tjänst 

nödvändig utan föreslår att chefen för näringsavdelningen tillsvidare 
/ 

skulle föredraga dessa ärenden. 

För att ytterligare understryka den omständigheten att den nuvaran

de plan eringsinspektionen iclrn handhar egentliga planeri:ngsfrågor utan 

endast har till uppgift att föredraga redan ut~rbetade byggnads- och 

stadsplaner samt att övervaka de kommunala byggnadsinspektörern~s verk

samhet~ föreslås att byrån kallas för byggnads- och brandskyddsbyrå 

samt att byråchefen får benämningen överinspektör. Orsaken ti 11 att 

planeringsinspektionen i allmänhet uppfattas såsom en planeringsmyndig

het har uppenbarligen varit den, att den nuvarande plan eringsin spe ktö

ren~ innan han anställdes i landskapets tjänst 1 hade verkställt en ur1der

sökning rörande behovet av planering på Ålai1d. Detta uppdrag har uppen

barligen lett ti 11 en allmän missuppfattning att på honom skulle ankomma 

att utarbeta byggnadsplaner. Den fysiska översiktsplaneringen ankommer 

dock på planeringsrådet och des.s tjänstemän samt den ekonomiska plane

ringen .på utvecklingsdelegati onen. Planeringsinspekt örens före dragning 

av olika kommunala byggnadsplaner avser närmast en formell granskning 

av dessa planer. 

Angående omorganisation av planeringsorganen avser landskapsstyrel

sen att under instundande vintersession framlägga en särskild fram

ställning o 
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Stora utskottets förslag om ändring av finansavdelningens uppgif

ter har omfattats av landskapsstyrelsen 9 som därtill föreslår ytter

ligare förändringar. Benämningen 11 forskningssekreterare 11 har i före

liggande förslag ändrats ti 11 "byråsekreterare 11 • Dennes arbetsuppgif

ter skulle dock vara oförändrade d.v.s. han skulle ha till uppgift 

att koordinera planeringsorganens och långtidsbudgeteringens arbete, 

Kompetensvillkoren för denna tjänsteman har kunnat sänkas något gen om 

att utvecklingsplanerårtjänsten har ti llkomrni t. 

Vid utbildni:ngsavdeininge'.n har några större förändringar icke före

slagits. Den av stora utskottet föreslagna tjänsten som idrotts- och 

ungdomssekreterare föreslås dock ändrad ''till en byråsekreterartjänst 

med beaktande av att en tjänsteman icke torde ha full sysselsättning 

med Uppgifter hörande ti 11 enbart idrotts- och ung domsarbetet. Byrå

sekreteraren skulle samtidigt på tjänstens vägnar handha sekreterar

uppdrag i olika landskapslrnrnrni tteer. 

Benämningen "am.anuens 11 vid museibyrån föreslås ändrad till "antikva

rie" på grund av att amanuens-tjänsterna i riket omändrats till fors

kar-tjänster9 vilken benämning dock icke helt motsvarar arbetsuppgif

terna. Antikvarietiteln_ användes för motsvarande tjänstemän i Sverige, 

Kompetenskraven har för vis sa tjänstemän vid utbildningS'avdelningen 

und erga tt ändring ar av för tydlig an de art" 

Vad näring savdelningen beträffar har ej heller där __ föreslagi ts 

andra större ändringar än att en ny byrå 9 byrån för turistärenden 9 

inrättats. Redan nu finns tvenne tjä11stemän anställda vilkas arbets

uppgifter gäller turistnäringen 9 nämligen en turistkonsulent och en 

till utvecklingsdelegationen ansluten turistutredare. Ji'örslaget inne

bär därför att endast ytterligare en ny tjtinst skulle inrti ttasj nä.rnli

gen tjänsten som byråchef samtidigt som de övriga skulle uppföras på 

stat. Denna satsning anser landskapsstyrelsen vara .11Jotiverad på gru.nd 

av den utveckling turismen under gått och gen om den betyd el se :turismen 

skilt kan få för glesbygden. 

Enligt stora utskottets förslag skulle fiske:riärell'.lldena uppdelas 

två byråer. Landskaps styrelsen anser dock att dessa ärenden lämpli

skulle handläggas av ernal.aat en byrå och föreslår att fiskeriinten-
' enten skulle fungera som byråchef för denna. Förslaget innebär att nå-

ny tjänsteman för hithörande ärende icke skulle behöva tillsättas, 

dskapsstyrelsen avser att låta fiskeriintendenten tillsvidare hand

ga även vattenvårdsärenden 9 vilka dock normalt skulle ankomma på 

ljövårdsbyrån, Detta är möjligt på grund av ett nytt stadgande i 23 ·'.:)" 

Landskapsstyrelsen har i likhet med stora utskottet ansett det vara 

fogat att för landskapets färjtrafik tillsätta en ny tjänsteman med 
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sjökaptenskompetens~ Denna tjlinsteman skulle förestå ett sjötrafik

kontor inmil tekniska byrån och skulle även vid behov kunna anlitas 

av landskapsstyrelsen som föredragande i ärenden rörande turlistor. 
/ ~ 

Landskapsstyrels en a11S er do ek med tanke på lönesättning och omfattning-

en av arbetsuppgifterna att denna tjänsteman tillsvidare icke skulle 

få ställning som byråchef. 

Förteckningen över tjänstemän och befattningshavare har omarbetats~ 

varvid såväl ordinarie som extra.ordinarie tjänstemän blivit uppteck

nade byråvis. En del av personalen som finns upptagna under avdel

ningarnas allmänna byråer? skulle samtidigt arbeta med uppgifter för 

flera byråer. Detta gäller exempelvis maskinskrivare. 

Landskapsstyrelsen har i likhet mea vad som gäller vissa centrala 

ämbetsverk i riket infört ett stadgande om ett allmänt kompetensvill

kor. Enligt 30 § skulle som sådant villl:or gälla att sökande till 

tjänst bör besitta sådan skicklighet och förmåga som ett framgångsrikt 

handhavande av tjänsten eller befattningen förutsätter. Såsom ovan 

nämnts föreslår landskapsstyrelsen att de särskilda kompetenskraven 

skulle undergå vissa ändringar. Bland annat har såsom kompetensvillkor 

för överinspektören uppställts byggnadsingenjörs- el ler arki taktexamen 

med beaktande av att arbetsuppgifterna närmast förutsätter byggnads-

teknisk sakkunskap. 

IV.led beaktande av att chefen för näringsavdelningen även bör lcµrma 

rekryteras bland S,åda:n03: pe:psop er som ern?,lli t specialutbilqping ine>m 

någon särskild näringsgren och samtidigt :har nödiga e~.conon~iska insil·der 9 

har limdskapsstyrelsen ansett d~t ändarn8lsenl igt att uLformn knmpP-tPns

villkoren något mer allmänt än stora utskottet föreslagit. Landskaps

styrelsen har därför bibehållit tillägget "annan slutexarnen från ]:iö 

skola med lämplig iinmeskom biµa tion. 1.1 Dessµ tmn par fi::i+ lconsuJ,.enterna 

vi(!. jord"\:)rukspyrån t~J,.lagts som q,l ternat:i,vt J:cqmpetenskrav agror,i~n~;

examen. 
Såf:!om nämnts förel:llås att tjfö1steman äv::n skµl:J_e kµn:pa å1äggp,s p,n,c1:ra 

tjtinsteu~pgifter än dem~ som enligt lagen anlrnmrner på gen byrå vid 

vilk~n hWl är anställd. Likai;:iå skulle be}:lan(ilingen av visst ärende 

eller grupp av ärenden kunna överflyttas från en byrå till en annan. 

Bestärnme 1 serna an gäend e avdelningschefernas och byråchefernas ålig

ganden har .omarbetats i jämförelse med det tidigare förslaget. Där-· 

vid har bland annat i 29 § upptagits ett stadgan de om t ärende skall 

föredragas sena st inom en manad efter an hän giggöran det. 
I 41 § har införts ett nytt stadgande 9 enligt vilket tjänsteman un

der beredningen icke skulle tillåtas offentligen tillkännage sin åsikt 

om hur ett ärende borde avgöras? innan ärendet blivit slutligen avgjort, 
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Detta stadgand e motiveras bl. a. av att en föredragande så so m en opoli

tisk tjänsteman icke borde gen om offentliga ·uttalanden f å påverka den 

allmä nna opinion en i en eller annan riki:nLng. 

I övrigt innehå ller lagförsla~et vissa rent formella omstilisering

ar och förtydligande ändringar. Till fra11ställningen fogas ett sche- . 

ma angå ende ämbetsverkets organ.i.sa~ion. 
Föreliggande lagförslag inne bär att landskapslagen om Ålands land

skaps styrelse måste undergå vissa ä ndringar. Landskapsstyrelsen avser 
. . 

att i en särskild framställning fö:reläg ga landstinget förslag till 

ändring av sistsagda lag. 

Med hänvisning till det anförda f å r landskapsstyrelsen vördsffint 

förel ägga Landstinget till antagande 

1, 

I 
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L a ~ d s k a p s 1 a g 

om landskapet Ålands centrala ämbetsverk. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 
1 kap. 

P:mbet·sv.erkets avdelningar . 
. 1 '§. 
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Angå~nde avdelningarna vid det .centrala ämbetsverket stadgas i 
landskapslagen om Ålands landskapsstyrelse. 

Vid avi..". o. l:.1 .i r~ ::.; :~u·no. finns · byrå er i enlighet n:ed vad i denna lag 
s t ndgae. · 

. ·Såvitt ej annorlunda är särskilt stadgat avses med tjänsteman i 
denna lag innehavare av tj änst 0llcI' fast befattning, extra ordinarie 
befattningshavare och tillfi:',llig funktionär. 

Kansliavdelningen. 
2 §. 

Vid kansliavdelningen finnes 
1) en allmän byrå; 

2) en ad,ministrativ byrå ; :samt 
3) en byggnads- och brand$kyddsbyrå. 

Kansliavdelninge~ förestås a:v kanslichefen, som tillika är chef 
för avdelningens allmänna byrå. Administrativa byrån förestås av 
kanslisekreteraren samt byggnads- och brandskyddsbyrån av bygg
nadsinspektören. 

3 §. 
Allmänna byrån handlägger ärenden angående 

1) åländsk hembygdsrätt och .därmed sammanhängande rättigheter; 
2) allmän ordning och säkerhet samt polisväsendet; 
3) utövande av reglementerade näringar; 
4) personalförvaltning; 
5) registrering och övervalming av forc,:'ton; , samt 
6) övriga ärenden, vilka icke kan anses ankomma på annan avdel

ning eller byrå. 

4 §. 
Administrativa byrån handlägger ärenden angående 

1) landskapsstyrelsens registratur och arkiv; 
2) landskapsstyrelsens berättelse till Ålands lands ting; 
3) landskapsstyrelsens utbildnings- och informationsverksamhet; 

samt 

4) kommunalförvaltning. 
Unde:.:::'ställt administrativa byrån är registratorskontoret. 

5 §. 
Byggnads- och brandskyddsbyrån handlägger ärenden angående 
1) övervakningen av byggnadsverksamheten ; 
2) l ångivningen för bostadsproduktionens främjande; 

3) fastställelse av general- 9 stads- och byggnadsplaner; 
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4) brandskyddet ch räddningstjänsten; 

5) ~lektriska anläggningar; samt 

6) landskapets fasta egendom. i samråd med finansavdelningen med 

undantag av jordbruks- och skogslägenheter. 

Finansavdelningen. 
6 . §. 

Vid ~inansavdelningen finnes 
1) en budgetbyrå; samt 

2) .er+ ~ä~§n§~C3.l?§~Y!:~ ~- ·· ·• 
Finansavdelningen förestås aV- finanschefenj som tillika är chef 

för budgetbyrån. Räkenskapsbyrån förestås av landskapskamreraren. 

7 §. 
Budgetbyrån ~andlägger ärenden angående 

1) landskapets årsstater; 
2) extraordinarie anslag 9 såvida dessa icke överförts till någon 

8.nnan avdelning; 

3) den skattefinansiella utjämningen; 
4) skatter .och avgifter; 

5) lån för förvaltningens finansiering; 

6) den :ifännnsiella långtidsplaneringen; 
7) den allmänna tillsynen över landskapets egendom; samt 

8) övriga finansärendenj vilka icke hand~ägges av någon annan 

avdelning eller byrå. 

8 §. 
Räkenskapsbyrån handlägger ärenden angående 

1) utanordningar; 
2) granskning av underredovisares räkenskaper och medelsförvalt-

ning; samt 

3) landskapets bokföring o~~ .. ~?~~l~~· 
Underställda räkenskapsbyrån är bokförings-y kassa- och kontroll-

kontoren. 

Social- och hälsovårdsavdelnin~_7l1 :, 

9 §. 
Vid social- och hälsOvårCJ.savdeinlngen--finnes -

"{, .. ,.... -

1 r .el~- byr1f .för - SOC.ia·l Vårdsä~E:mde~? SOiiJ handlägger ärenden angående 

social- och invalidvård; 
2) en byrå för hälso- och sjukvårdsärenden? som handlägger ären

den angående det allmänna folkhälsoarbetet och sjukvården; samt 
3) en byrå för livsmedelshygienj som handlägger ärenden angående 

veterinärvärd samt sanitära och livsmedelshygieniska frågor . 
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Social- och hälsovårdsavdelningen förestås av socialchefen 9 som 

tillika är chef fö.c byrån för socialvårdsärenden. Byrån för hälso
•och sjukvårdsärenden förestås av landskapsläkaren samt byrån för 
livsmedelshygien av landskapsveterinären. 

Utbildningsavdelningen. 

10 §. 
Vid utbildningsavdelningen finnes 
1) en allmän byrå; 
2) en skolbyrå; 

3) en museibyrå; samt 
4) en· biblioteksbyrå. 
Utbildningsavdelningen förestås av utbildningschefen 9 som tillika 

är chef för avdelningens allmänna byrå. Skolbyrån förestås av skol
inspektören1 museibyrån av landskapsantikvarien och biblioteksbyrån 
av biblioteksinspektören. 

1 1 § . 

Allmänna byrån .handlägger ärenden angående 
1) den allmänna . planeringen av landskape.ts utbildningsväsende; 

2) gymnasie- 9 fack- och yrkesskolor 1 folkhögskolan 9 medborgar-, 
institutet och sommaruniversitetet; 

3) den fria bidlningsverksamheten; 

4) {drotts- och ungdomsverks~mhet; samt 
5) kultur- och utbildningsärenden? som icke hänförts till annan 

avdelning eller byrå. 
Skolbyrån handlägger ärenden angående folk- och grundskolor. 
Musiebyrån handlägger ärenden angående f ·o:n- och kul turminnesvår

den samt rr:useer. 
Biblioteksbyrån handlägger biblioteksärenden. 

Näringsavdelningen. 
12 §. 

Vid näringsavdelningen finnes 
1) en allmän byrå; 
2) en jordbruksbyrå; 

3) en skogsbruksbyrå; 
4) en fiskeribyrå; 
5) en byrå för turistärenden; samt 

6) en miljövårdsbyrå. 
Avdelningen förestås av chefen för näringsavdelningen 1 som till

lika är chef för avdelningens allmänna byrå. Jordbruksbyrån förestås 
av landskapsagronomen 9 skogsbruksbyrån av landskapsforstmästaren 9 

fiskeribyrån av fiskeriintendenten, byrån för turistärenden av 

byråchefen samt miljövårdsbyrån av miljövårdsintendenten. 
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13 § . I' 
Allmänna byrån handlägger äre.nden angående 

1) :näringsfrågo::c och ekono~iska . frågor av allmän natur; 

2) hem- och småindustri:· ' . . .. ~: 

3) kreditgarantier för näringslivet; 

4) sysselsättnings- och arbetsmarknadsfrågor; samt 

5) arbetsförmedling och yrkesvägledning. 

14 §. 
Jordbruksbyrån handlägger ärenden angående 

1) jordbruket och dess binäringar; 

2) jorddispositionsfrågor; samt 

3) landskapets jordegendomar i samråd med finansavdelningen. 

15 §. 
Skogsbruksbyrån handlägger ärenden angående 

1) skogsbruk; 

2) skogsforskning; samt 

3) landskapots skogsegendomar i samråd med finansavdelningen. 

16 §. 
Fiskeribyrån handlägger ärenden angående 

1) fiskerinäringens främjande; 

2) fiskodling och annan fiskevård; samt 

3) landskapets fiskevatten. 

17 §. 
Byrån för turistärenden handlägger ärenden· angående 

1) främjande av turismen; 

2) allmänna marknads- och informationsfrågor inom turismen; samt 
I 

3) utveckling och forskning rörande turism. 

18 §. 
Miljövårdsbyrån handlägger ärenden angående 

1) miljövård; 

2) naturskydd; samt 

3) jakt och viltvård . 

Trafikavde~ningen. 

19 §. 
Vid trafikavdelningen finnes 

1) en allmän byrå; samt 

2) en teknisk byrå. 
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Trafikavdelningen föTestås av öve:ringenj ö:.cen SOIT' tillika :J.r 

chef för:, avdelningens alln:änna byrå. Tekniska byrån förestås av 
byråingenjören. 

20 §, 

.Allrr:änna byrån handl~igger ärenden angående 

1) vägunderhåll; 

2) vägprojektering och övervakning av vägbyggnadsarbeten; 

3) väg- 7 bro- och vattenbyggnad; san~t 

4) hawnanläggninga:r. 

Underställda byrån är ett underhålls~ 9 ett projekterings- 9 ett 

b:ro- och vattenbyggnads- sawt ett kornrnunalvägskontor. 

21 §. 
Tekniska byrån handlägger ärenden angående 

1) landskapets verkstdder sawt underhåll av landskapets trafik

wedel och arbetsw.askiner9 

2) sjö- och lufttrafik, sow. landskapet upprätthåller eller 

subventionerar; sarr:t 

3) upphandling och lagerhållning. 

Understållda tekniska by:cån år avdelningens verkstad 9 inköps-

och lagercentralen samt sjötrafikkontoret. 

2 kap. 

ifo:betsve:rkets tjänstegJi'l1-~ och deras __ i:qj._gganden. 
22 §. 

Vid ämbetsverkets byråer finnes följana_e t~äns Lew<:in nr.h. hP'P<d, \; 

ningshavare 

1) ~ä kansliavdelningen: 

Ordinarie 
Allrni::'inna byrån 

en kanslichef 

en maskinskrivare 

en övervaktmästare 

en chaufför' 

en telefonist 

Adrr:inistrativa byrån 

en kanslisekreterare 

en regist:ca tor 

Extraordinar-ie 

en vaktIT'~stare 

en biträdande registrator 

Byggnads- och brnndskyddsbyrån 

en överinspektör 

en byggrcästare 

en ritare-kanslist 
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2} på finansavdelningen : 
C 

Budgetbyrån 

,_ en finanschef 

. R~kenskapsby~än 

en landskapskamrer 

en huvudbokförare 

en bokf örare 

en kassör 

173 

en byrå sekreterare 

en biträdande bokförare 
en· biträ dande kassör 

ett bokföringsbiträ de 

ett kassabiträde 

3) på social- och hä lsovårdsavdelningen: 

B:v-rån för socialvårdsä:cenden 

en socialchef 

en maskinskrivare 

12.;yrån för hälso- och sjukvårdsärenden 

en landskapsläkare en maskinskrivare 

en inspektör för folkhä lsoar be-
tet 

Byrån för livsmedelshygien 
en landskapsveterinär en landskapshälsoinspektör 

4) pä utbildningsavdelningen : 

Allrnänna byrån · 

en utbildningschef 

en maskinskrivare 

Skolbyrån 

en skolinspektör 

Museibyrån 

en landskapsantikvarie 

Bi'blioteksbyrån 

5) pä näringsavdelningen : 
Allrränna by::cån 

en chef fö r näringsa~delningen 

en kanslist 

en byrä sekreter~re 

en skolpsykolog 

en antikvarie i etnologi 

en antikvarie i arke ologi 

en museisekreterare 

en byggrcästare 

en maskinskrivare 

en biblioteksinspektör 

11 
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Jordbruksby:cån 

en byggrr:i::istore en landskapsagronom 

två byggmästare 

en jordbrukskonsulent 

en husdjurskonsulent 

en jordbruksinstruktör 

en maskinskrivare 

två trädgärdskonsulentBr 

Skogsbruksbyrån 

en landskapsforstmästare två forstmästare 
en skogsvårdskonsulent- två forsttekniker 

en biträdande skogsvårds~ en kanslist 
instruktör-plantskole-
skötare 

en skogvaktare 

J[jske:cibyrån 
en fiskeriintendent 

en fiskerikonsulent 

en fiskevårdsinstruktö:c 

Byrån för turistärenden 

en byråchef en turistsekreterare 

en turistkonsulent 

Mil,lövårdsby:r;ån 

6) på t::cafikavdelningenl_ 

Alln:iänna byr!g 
en överingenjör 
en övervdgmästare 

två vägmästare 

tre överbyggmistare 

en byrå.ingenjör 

en verkrrästare 

Tekniska byrd.Jl 

en miljövårdsintendent 

en jakt- och naturvärdskonsu
lent 

en vägkassör 

ett kanslibitr~de 

en rr:askinskrivare 

t:.ce byggrr~ästare 

en yngre byggmästare 

en yngre vägmästare 

en trafiksekreterare 
en lagerföreståndare 

en yngre verkmästare 

en lagerförvaltare 
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Inom ramen för landskapets ä rsstat kan anställas ytterligare 

extraordinarie befattningshavare samt tillfälliga funktionlirer och 
personal i arbetsavtalsförhållande. 

23 § •. 
Utan hinder av v~d i 22 § ä r stadgat kan l andskapsstyrelsen be

sluta a tt tj änst eman vid en byrå för viss tid eller tillsvidare för 

handläggning av vissa uppgifter skall tjänstgöra vid annan byrå inom 

de t centrala ämbetsverket. Likaså kan l andskapsstyrelsen å l ägga tj äns 

teman vid en byrå a tt fö L viss tid eller tillsvidare handlägga ä ren

den son: enligt vad ovan är sta0.ga t ankommer p Et annan byrå. 

24 §. 
Avdelnings6hef å ligger 

1) att bistå landskapsstyrelsen 9 lantrå det och ledamot av l and

skapsstyre l sen i ä renden som hör till avdelningens verksarnhetsområ
d e; 

2) a tt ansvara ±ör sarnordnandet av byråernas inom avdelningen 

verksar.chet 9 i vilket syfte avde l ningschefen varje_ r.cånad skall samman

kalla byrå cheferna till gemensam överläggning; 

- 3) att följa med utvecklingen inom avdelningens ~erksamhetsområ

d e samt tillse , att avde lningen samverkar med ämbetsverkets övr iga 

avdelningar och byråer; 

4) att med iakttagande av vad därom ir st~dga t fördela på avdel

ningen ankommande ärenden mellan avdelningens olika byråer; 

5) att vid fö::cfall fö:c byråchef vid avdelningen bestämma om hand-
. \ 

havandet av dennes å ligganden rced beaktande av a tt .förordnande av 

föredragande ankommer på landskapsstyrelsen; pamt 

6) att handlägga övriga ärenden 9 vilka enligt avdelningens regle

we nte ankommer på honom eller anförtrotts honom enligt l andskapssty

:celsens beslut. 

25 §. 
Byrå chef å ligger 

1) att bistå landskaps s tyrelsen , l antrå det och ledamot av land

skapsstyrelsen i ~renden som hör till byråns verksamhetsområ de; 

2) att föredraga byråns ärenden för landskapss t yrelsen 9 lantrå

de t eller ledamot av landskapsstyrelsen; 

3 ) att följa med btvecklingen inom byr~sverksamhetsområde samt 

tillse at t byrån samver kar med ämb etsverke ts övriga avdelningaY 

och by:cäer; 

I·,! I 
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4-) att uppgöra förslag till budget fö r byrå n; 
,.... .. ., , . . '.•. 

5) att vid förfall för tj ä nsteman vid byrå n bestämma om handha-

~ andet av denne å ligganden ; samt 

6) att handlägga övriga ä renden 9 v ilka enlig t reglementet å ligger 

honom eller a nför trotts honom enligt landskapssty~ elsens beslut. 

26 §. 
Landskapss t yrelsen kan vid behov förordna annan tjänsteman ä n 

byrå ?hef att föredra ga v i ssa ärenden. 

Landskapsstyrelsen kan förordna att ärende, som ankom~er på en 

avdelning eller byrå, för viss ~id handlägges av annan avdelning 

e ller byrå . 

För varje avdelning k &n l a ndskapsstyrelsen förordna en annan 

tj änstewan, fö::cetre.desvi s en by:råchef 9 till avdelningschefens 

s t ä llföre t r ä dare. 

27 §. 
Envar by:eå ha ndl&gger på denna ankon:mande ärenden sj ä l vständigt 

och pä eget ansvar. 
I 

Uppstår ovisshet om på vi l ken avdelning någo t ärende skall _hand--

läggas 9 avgöres frågan av l antråd e t på f örs l ag av kanslichefen. 

28 §. 
Föredragande skall g öra sig fö r trogen med förhållandena i nom 

l andskape t i a llmä nhet och s ä rskilt med de omstä ndigh e ter 1 om v ilka 

h~m bör äga kännedon~ för att behörigen fullgöra sina tj änsteåliggan~ 

den. 

Föredragande bör II1ed omsorg be::ceda och föred:ra·ga de ä r enden, 

som a nkommer på hans handläggning. Ärende skqll föredragas inom en 

månad frä n de t ärendet anh ä n g i ggj or ts . Föredragande skall senas t en 

vecka efter de t landskapssty~elsens justerade beslut före ligger upp

sätta och l~ta utskriva e xpedition, då s å da n skall utfärdas. 

29 §. . m-a;, 
:l?å kallelse av l antrå det skall föredragande~nst en gång i kvar-

t a l et s ammankomma till gemensam överl äggning. Protokollet fr å n sådan 

överl äggning skall delges l anclskapss t yrelse n. 

3 kap. 

Kompetensvillkor. · 

30 §. 
Den a llmä nna grunden för utnänming till . tj ä nst e ller b e f a ttning 

v id det centra l a dmbetsverket ä r sådan skicklighet och förmåga, som 

e tt f r amgångsrikt handhavande av tj änsten eller befattningen förut

sätter. Angåen de särski l da kompetensvillkor för v iss tj änst e ller 

befattning s tadgas n edan. 

'I I 

I 

I 
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31 §. 
Kansliavdelningen. 

K9mpetenevillkor är 
1) för kanslichefen: juriskandidatexamen samt förtrogenhet med 

förvaltningsuppgifter; 

2) för kanslisekreteraren: ju:i;isk~nd;l,.!le, ts;x(;lm~n-;i. elle;e 
kandida~e~cpJn~n 11J~d lämpl~g ämrH~~kombin.?tion;·' . ·. . . .. 

3) ~ör ;cegistra ~-! orn: ~ör t jänst~~1 läµip :u~ t3+µ-te.xam~n 
4) för b1trädande re~istr~to~n: studente~~men ell~t 

handelsinsti tut :· eller annan l ämplig examen; 

ppl,i.t,iQ~S-

vid högskola ; . ·- .. ...., ··-. _,.. 

examen vid 

5) för överinspektören : vid ~eknisk högskola avlagd arkitekt
eller byggnadsingenjörsexamen; 

6) för byggmästare : teknikerexamen från byggnadsavdelnings vid 
teknisk skola studieriktning för husbyggnad; samt 

7) för övervaktmä stare, vaktmä stare 9 chaufför och telefonist: 
för tj änsten l ämplig utbildning och erfarenhet. 

32 §. 
Finansavdelningen . 

Kompetensvillkor är 

1) för finanschefen : juriskandidatexamen eller politiceskandi

da t examen eller ekoriomiekandidatexamen med l ämplig ämneskombination 
.· \ 

samt förtrogenhet med förvaltningsuppgifter; . 

2) för landskapskamrern och byråsekreteraren: diplomekonomexamen 

eller poli tic eskandidatexamen med l :.implig ämneskombination; 

3) fö:r huvudbokföraren : 13.gI'e r-8.ttsexamen ~ller· diplomekonom
examen ; 

4) för kassören och bokfö::caren: examen från hand elsinsti tut el

ler från motsvarande l äroanstalt; samt 

5) för biträdande bokförare. bitrådande kassör 9 bokföringsbit:räde 

m-ch kassabiträde : examen från handelsskola eller motsvarande utbild

ning j ämt e erfarenhet av ifrågavarande arbetsuppgifter. 

33 §, 

Societ l - _och h :.ilsovå rdsavdelningen. 

Kompetensvillkor är 

1) för socialchefen : juriskandid.a te:x:amen Bller politiceskandi

datexamen med förvaltningsrä tt som huvudämne; s am t 

2) för landskapslakaren 7 l andskapsveterinären 9 landskapshiilso

inspektören och inspektören för folkhä lsoarbetet : för motsvarande 

tj änstemän i riket fö re skriven kompetens. 
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Utbildningsavdelningen. 

Kompetensvillkor är 

1) för µtbil~ningscbafen~ · 
a) filosofie- eller politiceskandidatexamen; 

b) vitsordet euro laude approbatur i pedagogik eller motsvaran

de ämnen; 
I 

c) kompetens för I ä rartjän;;it vid gymnasiur.c eller skola på 
institutsnivå; samt 

d) förtrog.erihet med · fö:rval tningsuppgifter.; 
2) för skolinspektören: - · ···- · · 

a) ·filosofiekandidatexarnen ; ··· 

b) euro laude approbatur i pedagogik eller i pedagogi~ och 

dic;1alttik .elle;i:;'- tj äns~eexamen i - peQ.agogik 1 · V4Xenfostran 

.. 

c) kompetens för l ärare vid grundskolas högstadium samt erfa-

renhet och god förmåga att handha l ärartjänst; samt 

d) förtrogenhet med administrativa göromål; 

3) för skolpsykologen~ filosofiekandidatexamen med vitsordet 

laudatur i psykologi och laudatur i pedagogik eller i pedagogik 

och didaktik samt praktisk erfarenhet av rådgivning i uppfostrings-

frågor; 

4) för byråsekreteraren: för tj änsten läm~lig slutexameu vid 

högskola samt erfarenhet av idrotts- och ungdomsv-erksamhet; 

5) för landskapsantikvarien : - -· - · 
a) filosofiekandidatexamen med vitsordet laudatur i . Finlands 

och Skandinaviens arkeologi eller i nordisk historia eller 

i nordisk filologi; 

b) cum laude approbatur i nordisk arkeologi; samt 

c) fört r ogenhet med musei- och f ä ltarbete; 

6) för antikvarien i etnologi: filosofiekandidatexamen med 

etnologi som huvudämne samt i övrigt l ämplig ämneskombination 

j älI'te förtrogenhet med musei- och f ä ltarbete; 

7) för antikvarien i arkeologi: filosofiekandida t examen med 

nordisk a r keologi som huvudämne sarnt i övrigt lämplig 8 mnPRl« """ 

bination j ärnte fört:rogenhet med rnusei- och f ä ltarhi:::.t-::; 
8) f ö:r museisekreterar·en: för t j än.sten J ÄJJl.rl..Lg utbildning j ::~rnte 

förtrogenhet med musei- och f ä ltarbete9 
c; ) ".. ., . . . , _, I 0 -,.. 1)11 .<P .• ·· ·.--. : -. ; n-,-, ... 1." '"ll o 

J_ · J ._: .. _ _:J. . .. L.~1...J V L..,. - V - O 

av fin snickeri; samt 
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l andska pe t Al 2nd f örcok~ivcn ko1~ct~no . 

Kompetensvillkor är 

35 ~ 
NäTingsavdelningen. 

1) för chefen för nä ringsavdelningen: ekonomiekandidat- eller 

poli ticeskandidatexamen ellei~ annan slutexarnen från högskola med 

l ~~mplig ämneskombina tion; 

2) för landskapsagronomen: agronom- eller agroforstkandidatexamen 

samt praktisk erfarenhet av l antbruk; 

3) fö r byggmästare : telmikerexamen från byggnadsavdelnings vid 

teknisk skola studieriktning fö:r' väg- och vattenbygg:p.ad eller husbygg-
' nad; 

h 1) c c j ll -~ s 
4) för jordbruks- oc~ -0 t./LK~nsulenten samt jordbruksinstruktö-

ren: agronom- eller agrologexamen; 

5) ·. för . trä dgårdskonsulent : examen från tvåå rig trädgårds sko la; 

6) för landskapsforstmäs t ar-en : akademisk skogsexamen och prak

tisk erfarenhet av skogshushållning; 

7) för forstmä stare: akademisk skogsexamen; 

8) för skogsvårdskonsulenten9 forsttekniker9 b!trädande ekcgs

vårdsin$t:cyJc.tören-piant$kOl~skötaren och skogvali=taren: forstte~~iker-
examen; 

9 ) för fiskeriintendenten ~ för tj änsten lämplig slutexarnen vid 
. .. ~ ~ ' .. 

högskola samt förtrogenhet med fiskerinäringen; 
10) för fiskerikonsulenten: examen från ·. häiidelsinsti tut eller . 

-skola samt genomgången kurs vid fiskarskola; ' , 

11) för fiskevårdsinstruktören ~ genomgången kurs vid fiskarskola; 

12) för byrå chefen vid byrån för turistärenden: politiceskandidat

examen eller ekonomiekandidatexamen med l ämplig ämneskombination 

samt för t Jänsten l ämplig eTfarenhet och förtrogenhet med förva lt-

n ingsuppgifter; 
13) för tur istsekreteraren och turistk6nsulenten: politiceskandi-

datexamen med l ämplig ämneskombination eller diplomekonomexamen; 

1 L~) fö r milj övårdsintendenten ~ för tj i:i.nsten l ämplig slutexamen 

vid högskola; samt 
15) för jakt- och natuvårdskonsulenten: forsttelmikerexamen 

samt erfarenhet av viltvä rd. 
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36 §. 
Trafikavdelningen. 

Korrpetensvillkor ä r 

1) för överingenjören~ diplomingel'l jfusexamen från studierikt

ningen för väg- och vattenbyggnad vid t eknisk högskola; 

2) fö r övervä gmä staren 9 vä gmä stare och yngre vägmästare, över

byggmä stare, byggmä stare och yngre byggmästare~ teknikerexamen 

från .byggnadsavdelnings vid teknisk skola studieriktning för väg

o ch vattenbyggnad eller 9 beroend2 på a rbetsuppgifterna 9 från sådan 

byggnadsavdelnings studieriktning för husbyggnad, komplett erad 

med godtagba~ kurs i väg- 7 bro- och jordbyggnad; 

3) f öz· vägkassören~ examen från handelsinsti tut eller motsva

rande . merkantil utbildning ; 

4) för byråingenjören~ ingenjörsexamen från--tekniskt l äroverks 

studieriktning för rnaskinbyggnad eller skeppsbyggnad; 

5) för· verkrn8.stare och yng::ce verkmästare~ teknikerexamen f rån 

studieriktningen för rnaskinbyggnad vid telmisk skola; 

6) för lagerföreståndaren och lagerförvalta~en :- l ä mplig merkantil 

eller teknisk. utbildning; saIJt 

7) för trafiksekreteraren~ sjökaptensbehörighet samt merkantil 

erfarenhet eller förtro genhet med förvaltningsuppgifter. 
'27 ~ :J ,, • 

Särskilda tj änste~. 

K.ompetGnsvillkor är 

1) för kanslist och ritare-kanslist ~ 

handelsinstitutsexam'Em eller studentexamen och. för arbetsuppgifter

na nödigbefunnen praktik ; samt 
2) för biträ dande kanslist 7 kanslibiträde , maskinskrivaL-e och 

byTåbiträ de ~ 12.rnplig utbildning och erfarenhet samt för maskin-

skrivare dessutom en hastighet om 7.500 nedslag för halvtiilime. 

38 §. 
Från i 31 -37 § ~ stadgade kompetensfordringar kan landskapssty-.cel

sen på s ä rskilda skä l bevilja undantag, 

4. kap. 

Särskilda stadganden. 

39 §. 
Tj &nsteman utnämnes av landskapsstyrelsen 9 sedan tj änsten eller 

befattningen va~ci t lediganslagen under 30 dagar. Extraordinarie be·

fattning kan dock besä ttas utan att ledigansläs. 
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Lantr å det och tj äns temän beviljas tjänstledighet av landskaps -

sty-.celsen. 

Landskapsstyrel sen äger även bevi l ja tj äns t eman ansökt avsked. 

40 § . 
. . 

A o " .angaenc.Le skiljande av innehavare av t jän~t eller fast befattning 

från tj änsten eller befa ttningen och angående di sc i plinär bestraff

ning är särskilt stadgat. 

4 1 0. 
Då ärende 9 so1I1 skall avgöras av l andskapss t yrelsen9 är under be

redning bör tj änsteman .icke offentlig t f:-camfö:ca s in ås ikt orn hur 
' 

ärende t borde avgöras. 

42 §. 
Över innehavare av tj äns t er och befattningar skall föras ma t rikel 

på s ä tt dä rom ä r s~rskilt stadga t. 

f!-3 §. 
Innehavares av tj änst ell er befat t ning tj äns t göringsort bestä mmes 

av l andskapsstyre l sen. 

44 §. 
Arbetst i den för landskapsförvaltningens tjänstem~n fastst ä lles 

av l andskapsstyrel sen . Den sammanl a gda arbetst i den under året skall 

överensstdmma med den för s t atens ämbetsverk och inrj ttninga r eÄJlRn

de arbe t st i den. 

Angående ämbetsverkets öppethä llningstider skall genom ansla g 

och på anna t l ärr.pligt s ä t t tillkännage s. 
LL '-' f:',, 
I_./ ,) O 

Nän:care bestän~melser 8ngående a vde lningar 9 'byrå er och t j äns t emän 

utf3.rda~ nv l c:mdskapsstyre l sen i regl Ginent e f8r varje nvdelning sai.Y! t 

i ins t:r ukti on för viss c::t tj äns t err:än. 

46 §. 
Denna l c:ig tr2.de:I' i kraft den 1 juli 1973 och genon: c1ensarr.rca upp

häves landskc:ipslagen den 16 april 1952 angående landskapsförvalt

ningen i landska pe t l l and (22/52) til l den del den är i kra ft. 

Vc:id i denna lag ä r stadgat orr. innehavares av tjänst eller befa tt

ning foi.n~olla kompe t ens gäl lei:, icke d. e tj änsten;än vilka utni:i.mnts i 

s t öd av tidigare gä llande best~~me l ser. 
I 22 § nämnda tj änster ell er befattningar~ vi l ka icke ä r in:r-:::,tta

de vid denna lag s ikraftträdande 9 inrätta s i den ordning landstinge t 

upptar anslag i ä rssta ten. 

1 'I 
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I 22 § nämnd tj änst eller befatt~ing kon dock enlig t landsting ets 

beslut vid . antagande av å rsstat inrä tta s genom owbildning av redan 

förefintli g. tjänst eller befattni~g. Hä rvid skall innehavaren av 

den tidigare tj ä nsten eller befattningen utan minskning av den egent

liga avlöningen överföras till den nya tj änsten eller befattningen. 

Mariehamn i den 29 november 1972. 

På landskapsstyrelsens vägnar- ~ 

Lantrå d ~#tl~tu/ 
Lagberednings chef Sune Carl son. 
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F ö r o r d n i n g 

om häl.so - och sjukvårdsförval tning~n i landskapet Åland. 

Given i Helsingfors den 

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 20 § 

självstyrelselagen för Åland av den 28 december 1951 (670/51) och med 
Ålands lands~apsstyrelses begivande: 

1 §. 

Hälso -~ och sjukvårdsförval tningen i landskapet Åland handhas av 

landskapets myndigheter och rikets myndigheter i enlighet r~ed vEJ.d i 

denna förordning närmare stadgas. 

2 §. 
På illands landskapsstyrelse ankon~mer? med nedan i 3 § stadgade be

gränsninga:c , att leda och ha tillsyn över hälso- och sjukvården salI't 

att planera och leda utvecklingen på detta område. 

3 §. 
På medicinalstyrelsen och övriga . vederbörande riksmyndigheter ankorL'

m er de uppgifter inom hälso - och sjukvården i landskapet, vilka föran

leds av de ärenden som jämlikt sj ä lvstyrelselagen för Åland hänförts 

till rikets lagstiftr..i·ngsbehörighet, ävensom de uppgifter som enligt 

19 § 1 mom. 7) punkten nämnda lag förbehållits dem. 

Med avvikelse från va d i 1 mom. stadgats ankommer på landskapssty
r elsen 

1) att handha de uppgifter inom hdlso- och sjukvården som enlig t i 

landskapet gällande rikslagstiftning ankommer på l änsstyrelse, dock 

ej ärenden som skall handlä ggas i l änsrätt; 

2) a tt för viss tid eller tillsvidare besätt~ läkartjänst vid sjuk

vårdsanstalt uta n att inhämta medicinalstyrelsens utlåtande; s amt 

3) att bevilja tillstånd att handla med gifter eller att tillverka 

preparat, i vilka gift ingår. 

4- §. 

Vid landskapsstyrelsen finns en byrå för hä lso-- och sjukvårdsärenden , 

Byrån förestå s a v landskapsläkaren ~ som utnämns av l andsknpsstyrelsen 

eftei' det imedicinalsty::celsen avgivit utlåtande mr. vederbörc:md e s kornpe -

tens och Lh~plighet fö r tj ä ns ten . 

Vid byrån skall? f ö:cutom annan personal, finnas en inspektör fö r folk
hälsoarbetet. 

5 §. 
Vid uppgörande av i 3 § :cikets folkhä lsola g avsedd riksomfattande 

plan skall rnedicinalstyrelsen inhämta l andskapsstyrelsens utlå tande 

I r~ 
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till den del planen kan beröra landskapet Åland. Likaså skall landskaps
styrelsen inhämta medicinalstyrelsens .utlåtande angående den i 16 § 

landskapslagen om folkhälsoarbetet avsedda verksamhetsplanen. 

6 §. 
Det åligger rnedicinalstyrelsen att även i fall 9 som icke nämns i 

denna förordning 9 inhämta landskapsstyrelsens utlåtande innan beslut 
fattas i ärenden rörande hälso- och sjukvår<fen i landskapet Åland. 

7 §. 
Landekapet Åland bildar· ett tuberk-ulosdistrikt. På landskapets 

myn.digheter ankommer att ordna arbetet för tuberku.lot:!ens bekämpande. 
De i rike~tuberkuloslag ferutsatta förvaltning~uppgifter som hand

has av kommun eller kommunalförbund handhas i landskapet av landskaps
styrelsen. 

I övrigt länder bestämmelserna i rikets tuberkuloslagstiftning i 
tillämpliga delar till efter:i:'ättslse i lai1dskapet. 

s §. 
Denna förordning träder i kraft den 197 och därm~d 

upphäves förordningen den 8 februa:ci 19 L~5 6'.ngående ordnande av de tör,,. 
valtningsgrenar~ som hänföra sig till hälso- och sjukvården inom l~nd
sktapet Aland 9 till de delar förordl1i11gen ännu är gällande 1 j ämte eJ_@;i,;' i 

~enare gjorda ändringar. 
Ma;ciehamn, den 

1
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