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Å lands landskap~styrel-. 

s e s framställning till Ålands landsting 

med förslag till landskapsla g om 

I I 

ändring av lan~I' 
skapslagen angående landskapsförvaltning en i 

landskapet Aland, .utfärd2d den 16 april 1952. 

Landskapet tillkommer enligt självstyrelselagen såväl lagstift-

ning som förvaltning beträffande kolonisationsverksamheten. Lands-
( 

tinget har även antagit särskilda landskapsla gar angående sagda 

verksamhet (29/52, 31/52· och 33/52). Förvaltning en däremot har 

ännu icke riktigt "kommit i gång", beroende p ä att de uppgifter 

kolonisationsverksamheten för med sig för landskapssty relsens lant-

bruksavdelning, vilken närmast skulle tillkomma kolonisationsären-

denas handläggning, äro så mång a och arbetsdryga, att lantbruks 8 v-

delning en icke u t an utökning av arbetskraften vid avdelning en kan 
( 

mäkta eller hinna med dessa uppgifter. Landskapsstyrelsen har 

därför beslutat vid avdelningen inrätta en tjänst som biträdande 

agronom och kolonisationsinspektör, dock under förutsättning att 

Landstinget beviljar erfo~derliga medel till avlöning av innehava-

ren av den nya tjänsten. Framställning om anslag för ändamålet 

skall av landskapsstyrelsen i tillägg sbudget ingivas till Landstin-

Il 

I I 

I 



get. Biträdande landskapsagronomen och kolonisationsinspektören 

skulle komma Bit handlägga samtliga med kolonisationsverksamheten 

" 
sa.rnr.:lanhä ngande frågor 2.ven verka som kolonisatiortsinspektör och s~ 

I I 

liga fiske- och bostadsförhättringsä renden samt föredraga dem inför 

landskapsstyrelsen. Inrättandet av förenämnda tj änst och den nya 

tjänstemannens verksamhet som föredragande förutsätter en ändring 

av stadgandena i 17, 33 och 45 §§ i lands kapsla;~ en den 16 april 

1952 aneå ende landskapsförvaltningen i landskapet Åland • . Land-

skapsstyrelsen har uppgjort förslag till de nödiga ändringarna. 

Hänvisande till förestående får landskapsstyrelsen vördsamt 

förelägga Landstinget till antagande nedanstående 

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

om ändring av landskap slagen angående landskapsförval tningen i land· 

skapet Ål and, utfärdad den 16 april 19520 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas, att 17, 33 och 

45 . §§ i ·1andskapslagen den 16 apr-il 1952 .skola erhålla f öljande 

ändrade lydelse. 

17 §. 

Landskapsstyrelsen och lanträd~t biträda s av följ ande tjänstedr 

och befattning shavare: 

f 

f) ~· - ~31 
-~ 

vid kansliet: landskp.pssekrete:::-aren , biträdande l andskapssekrete..: 

raren och l _andskapskanslisten; 

vid kamrera:ravdeln:i,ngen: l andska,pskamreraren, huvuc1bokf'ö:raren och 

kassören; 

vid lantbruksavdelningen: landska:in>agronorrien, 'Q.i t rädande land-

skapsagronornen och kolonisa tionsinspektören, tvenne jordbruksin-

sim.ktörer, fiskeriinstruktören och träclgårdsinstruktören; 

vid f orstavdelningen: lq.ndskapsfors tm.2.sta:cen, skogsvårdsinstruk-

tören och skogvaktaren-arbetsledaren; 

vi cl väg. avdelni· ,..,_rl en •, lanclc•k ·· · ··· iJ~ o~apsvagingenJoren, vä~bygonästaren och 

vägm8..staren; 

landska1)sarkeologen; 

för samtliga avdelningar gemensamt: landskapsregisttt'atorn-arki-

vari en, renskri verskan samt v aktm..2.staren, vilka närma st 1.mderlyda 

kansliet; 

byggnadsinstruktören, ~.;om närmast underlyder kamrerar avdelningen • 

l e.ndskapshälsosystern-barr1morskan, som närmast underlyder kansli 

et. 

. F~~edragan~~ inför landskapsstyrelsen äro landskapssekreteraren 
~?~pas~achef for · kansliet, biträ dande lanclslrnpsse'kreteraren land- ' 
"" ~ ~-cmreraren, · -- ' 

som är chef för kamreraravdelningen, l andskapsagronomen, som ä.r 

I· 
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chef för lantbruksavdelningen, biträdande landskapsagronomen och 
nan av landskapet underhållen jordbruksskola; 

kolonisationsinspektören, landskapsforstmästaren, som är chef för 
7) följa med lantbrukets och dess binäringars utv~~kline; samt 

forstavdelnine;en, landskapsvägingenjören, som ä r chef för väe;av-
hålla sig underr_ättad o.m ansl~2'er1 fo··_-.-• lar1t,orulret-s f · · Ll L.) ~ ·råmJande i riket 

och i anled~ing clärav göra framställning hos landskapsstyrelsen om 
delnihgen, samt landskapsarkeologen. 

Förutom i 1 mom. nämnda innehavare av tjänster och befattninear 
åtgärder för -"'r·;m. a 1 tb k .L cc Jan .e av an ru snäringa:cna inom lanc1ska1Jet; 

kunna inom ramen för beviljade anslag extraordinarie befattningshe. 
8) up11muntra och främja lantbruket genom upplysnine;s- och in-

vare samt tillfälliga funktionärer anställas. . 
struktio_psverksamhet samt tillhandagå jordbrukarnas organisationer 

33 §o 
med råd, upplysningar och pöcliga åtgärder; 

Landskapsagronomen älige;er att -såsom föredragande handlägga ä-
9) främja lanthushållningen och kreatursförädlingsverksarnheten; 

10) samarbeta med yederbörande myhdigheter be+_-ra~-·Ir'·fande , d1·· u _ nan agg-
renden, som angå: 

1) lantbruket, dess binäringar och föreningsrörelse och lant-
ningen av dikningsärens:J.en och övriga vattenrätten ro"ra~de f P. J..:. r<:tgor; 

11) leda jordbruks- och trädgårdsinstruktörernas verksamhet; 
manns gillesverksamheten; 

12) fullgöra övriga åli~~anden 
. L.JG ' 

som enligt denna landskapslag el 
2) l~ndskapets jordegendomar; 

3) Ålands · la~ tmanna skola eller annan s. v landskapet underhållen 
ler_ särskilda· före skrifter ankomma på honom i egenskap av chef för 

lantbruksavdelningen. 
j ordbruksskola; 

Biträdande landskapsa,gronomen _ocb k 1 · t' _ - ~o on1sa-1onsinspektören å-
• t 

4) Ålands lanthushållsskola • 

-. Landskapsagronomen åligger vidare att 
lieger a tt s å som föredragande handlä8ga ärenden, som angå: 

5) verkstä lla nödiga besiktningar och inspektioner · beträf fande 
1) kolonisationsverksamheten; 

2) bostadsförbät·tringslän; 
landskapetE jordegendomar; 

6) inspektera undervisningen vid Ålands lantmannaskola eller all 
3) fiske; 



4) förrätta i sambEnd med 1rnlonisationsverk:samheten förekomman 
'7 

extraordinarie forstmäs~artitel. 

~~~pektioner; samt Landskapsvägingenjören bör hava · avlagt väg- och vattenbyggnads-

5) fullgöra övriga åligganden, som enlig-t denna landskapslag el ingenjörsexamen vid Tekniska Högskolan i Finland eller någon annan 

ler särskilda föreskrifter ankomma -på honom. högskola med motsvarande k'tu·s. 

I arbetsordningen kan bestämmas, att även andra än ovannämnda Av landskapsarkeologen fördras filosofiekandidatexamen med 

ärenden skola handlägg~s av landskapsagronomen eller biträdande antingen vitsord i Finlands och de nordiska 1ä.ndernas arkeologi 

landskapsagronomen och kolonisationsinspektören. och vitsord i åtminstone två av följande vetenska:psgrupper; Fin-

45 §. lands historia eller nordisk historia, nordisk filologi, nordisk 

Kompetensvillkor för landskapssekreteraren och biträdande lan~ kulturh-1.storia och folklivsforsknine; eller finskugrisk etnografi 

skapssekreteraren är juriskandiuat- eller höer2 rättsexarnen eller och konsthistoria; 

tidigare högre förvaltningsexamen. eller ock högsta vitsord i ett ämne inom någon av dessa veten-

Kompetensvillkor för landska:9skamreraren ä r juriskandiclat- skapsgruJiper, cum laude approbatur i Finlands och de nordiska län-

eller högre rättsexamen eller tidigare högre förvaltningsexamen , , dernas arkeologi och .vitsord inom någon av övriga nämnda veten-

-· ekonomiekandidatexamen eller politiceskandidatexamen, vardera med ska:psgrenar. 

högre vitsord i företagsekonomi samt vitsord · i nationalekonomi. Vidare fordras :praktisk erfarenhet i arkeologiskt och etnologisk 

r· · ~ 4.o/,4',,·-e .. L·u ...... ,;,,. ~ - ~ .;; ;-"':._~ _ · 

För landskaps2gr~"~h biträdande landskapsagronon jänsten fältarbete samt museipraktik ävensom genom vetenskapliga :publikatio 

erfordras avlagd agronomisk ämbetsexamen samt praktisk erfarenhet ner ådagalagd insikt och förmåga att behandla arbetsmaterialet. 

vid lantbruk, för den senare dessutom p'raktislc erfarenhet på fisl{e Vägbygo nästaren, vägmästaren och b;yrggnadsinstruktören skola hava 

rinäringens område. avlagt byggmästarexamen· vid teknisk skola. 

Landskapsforstmästaren bör uppfylla villkoren för erhållande av Av landskapsregistratorn-arkivarien och l andskapskanslisten 



f'! '"'.". '~ 
-.t' :.:,. . 

fordras avl agd l ägre rättsexamen. 
" 

Av l andskapskas sören och huvudbokföraren f ,ordra s avlagd lägre 

rättsexamen eller vid högskola avlagd ekonomi sk exe.men, som ber ät-

tigar till titeln diplomekopom. 

Jordbruksinstruktörerna skola h ava genomg8.tt sådant lantbruks-

l ärover k, v arifrån dimission ber ä ttigar till titeln agrolog. 

Skogsvårdsinstruktörens k ompetensvillk or ä ro genomgåne en kurs vi 

forstskola, som ber~ittigar till titeln f orstteknil{er, och trädgårds 

instruktörens genomgången två-årig trä dgårdsskola. 

Fiskeriinstruktören skall hava . s ådan praktisk erfarenhet :på fis-

kerinäringens område, som l andskapsstyrelsen prövar nödig för be-

fattningens handhavande. 

För annan hä r ovan icke nämnd tj änst eller befattning fordra s 

så dan genom tidigare verksamhet å dagal agd skipklighet och förmåga 

som tj änstens eller befattningens framgån gsrika handhav2nde förut-

sä tter. 

För extraordinarie befattning fordras sådan kompetens, som 

landskapsstyrelsen vid befattningens inrättande beslutat. 
' 

Mariehamn dep 25 februari 1953• 
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landskapsstyrelsens vägnar: 

Lantrå d :~~~ 
Landskaps sekreterare .///h:-4-

Ch. Stormbom. 


