
Ä 1 c:t n d s 1 a n d s k a p s s t y -
N:r 47/1972. r e 1 s e s framställning till Ålands 

landsting med förslag till skapslag 45 
angående änd:cing av landskapslagen 01r 
Ålands landskapsstyrelse. 

I 21 och 22 §§ landskapslagen den 5 novewber 1971 om Ålands 

skapsstyrelse (42/71) upptas bestämmelser angående det centic:tla 

betsve:cket. Det föi'stn2,D.:mc1a stndgandet innehåller en fö::cteckning över 

~mbetsVeikets fem avdelningar medan den sistnamnda paragrafen stadBar 

om.de föred::cagande tjänstemännen och ärendenas uppdelning mellan de 
olika avdelnin&arna. 

Den 29 november 1972 öve:.cläri:nade landskapsstyrelsen en ny fra112sta.ll· · 
ning till Ålands landsting med förslag till landskapslag om landskapet 

Ålands centrala ämbetsverk (Framst. 45/1972). Enligt detta lagförslag 

skulle det centrala ämbetsverket bestå av sex. nvdelningar
1 

varför lcmd~ 
skapsstyrelsen nu föreslå:L' att 21 § skulle ändras i överensstamr~else 
härmed. 

Stadgandena i 22 § 8nser 12ndskopsstyrelsen däremot att ssson: ob2höv~-
liga i landskapslagen om Ålands landskapsstyrelse helt kunde ut enLi.r 
sarnE:a bestärorrelse:.i.: nu ingå.L i fö::~ slnget till drr:betsverkslag o 

Enligt stadgandona i 11 § 2 irou:, landslrnpslngen on~ ]\_lands lanö-- d.e 

s kapsstyrelse? kan landskapsstyrel,sen förordna att vissa däri närr:nda 

grupper av ärenden genom enhälligt beslut kan delegeras till lanträ-

det o.ller ordtnarie landskap,ssty-..celseledalI'ots avgörande vid enskild 

föredragning. Detta förfarande ko~mer i praktiken att genomföras så 

att varje ledamot vid sådan före~rngninc avgör ärenden frän viss 

avdelning eller vissa byråe:r_-. Da::L'med skulle varje ledawot korI1wa att 

få en närware onknytning till en avdelning? vilket förutsättor att 
ledamoten närmare följer med denna avdelnings verksnmhet. 

På grund härav anser landskapssty:celsen det rwtiverat att i en 

ny 22 § skulle införas ett uttryckligt stadgande om att landskapssty

relseledamot genow beslut av landskapsstyrelsen skulle fä till sär

~kild uppgift att följa med arbetet inom en avdelning eller en eller 

flera byraer och därmed ha ett visst överinseende över dessa organs 

verksamhet. Ett sådant beslut skulle av landskapsstyrelsen kunna 
fattas även om enskild föredi-agning ej skulle ha införts. 

För landstingets del inneb~1l' ett sådant förfarande att ledarI1öte:rna 

skulle vara särskilt insatta i respektive avdelningars verksan~het och 

dä:cmed vid behov kunna ge landstinget upplysningar i anslutning där

till. De nya bestämwelserna om de enskilda ledamöternas politiska 

ansvarighet gentemot landstinget skulle på grund h:Oirav fu vidgc:td be
tydelse. 
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Landskapsstyrelsen har även omfattat ltm Nils Dahlmans lagmo tion 

(11/1971-72) med försla g om att för ändring, förklaring eller upphä

varide av lagen skulle erfordras kvalificerad majoritet. I likhet med 

lagutskottet (Bet. 16/1971-72) föresl å r landskapsstyrelsen därför 

ett nytt moment i 26 §. 
Andringen av 22 § erfordrar ytterligare en ändr ing av 26 § röran

de tjänsternas inrättande. 

Med hänvisning till det anförda f&r landskapsstyrelsen vördsamt 

förelägga Landstinget till antagande 

L a n d s k a p s 1 ag 

angående ändring av landskapslagen om Ålands landskapsstyrelsG. 

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 21 9 22 och 26 §§ 

landskaps lagen den 5 novembe:r 197 1 orc Ålan.ds landskapsstyrelse 

(42/71) , av dessa 26 ~ 1 mom. s å dant det lyder i landskapslagen den 

25 oktober 1972 (57/72) 9 såsom följer: 
21 § . 

Vid l andskapets centrala ämbetsverk finnes för de särskilda för-

v2l tningsgrenarna följande sex avdelningar9 

1) kansliavdelningen; 

2) finansavdelningen; 

3) social- och hälsovårdsavdelningen; 

4) utbildningsavdelningen; 

5) näringsavdelningen9 samt 

6) tra fikavdelningen. 
:B'ör hancllägc_sning av ärendena är avdelningarna uppdelade i byråe:L . 

Dessuto~ finnes vid landskapsstyTels en en särskild lagberedning 

varom sdrskilt stadgas. 

22 §. 
Landska~sstyrelsen kan besluta att avdelning eller byr2 skall 

vara unders t ä lld viss landskapsstyrelseledarcots s ä rskilda överinseen-· 

de. Har landslw.psstyrels en fattat i 11 § 2 mom. avsett beslut 7 

skall den avdelning eller byrå? vars ärenden beslutet gäller? stå un

der if:r-ågavarande l edamots st:~rskilda överinseende. 
26 ~ . . .., 

Denna lag t rä.der i kraft den 1 januari 19739 dock så 9 att stadgan

dena i 4 kap. angående det centrala ämbetsverket träder i kraft den 

1 juli 1973. Har i annan l andskaps l ag eller fö r fattni ng använts i 

d enna l ag upptagen benämning pä avdelning skall motsvarande ben~w

ning enligt tidiga::ce gälla nde l ag j 2.n:väl i dessa fall användas f ran: 
till den 1 juli 1973. Genom denna l ag upph2ves de stadganden i l::mcl-
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. skapslagen den 16 apri l 1952 angående l andskapsförvaltningen i lanc1-

s~apet Ål and (22/52) s om stå r i strid med stadgandena i denna lag . 

Denna landskapslag kan icke ändras 9 förklaras eller upphiö~vas ~ ej 

heller f åi- avvike l se därifrån g öras på a nnat s ä tt ä n i 55 § lands 

~ingsordningen för l a ndskapet Åland (11/72) stadgas. 

Mariehamn~ den 4 december 1972. 

·på landskapsstyrelsens v ägnar : 

I I 

~Ju~ P~l~- - _ /) , 1 

Lantr: d Alaril< Hägg11~ ~. )~/ 
Lagberedningschef ~~son. 


