Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y r e 1 s e s framställning till Ålands
Nr 6/1971.
landsting med förslag till landskapslag
om landskapsförvaltningen.
])en 5 mars 1923 utfärdades den första förvaltningslagen i form av
Ålands landstings beslut angående ordnandet av Ålands landskapsförvaltning (5/23). Förslaget till denna landskapslag anhängiggjordes
i landstinget medelst en av regeringen genom landshövdingen till landstinget överlämnad framställning. Tienna förvaltningslag var i stort
sett oförändrad gällande fram till mitten av år 1952, då nugällande
förvaltningslag, landskapslagen den 16 april 1952 angående landskapsförvaltningen i landskapet Åland, trädde i kraft.
Finansförvaltningen har dessutom reglerats genom landskapslagen
den 9 mars 1933 angående .landskapet Ålands finansförvaltning ( 3/33) .
. Denna lag lämnades dock utanför 1952 års revision av förvaltningslagstiftningen men torde såsom helt föråldrad icke längre motsvara rådande förhållanden.
Gällande förvaltningslag har efter sin tillkomst ändrats ett flertal gånger i ~uvudsak på grund av att nya tjänster inrättats. Genom
lagändringen ten 25 juli 1967 (40/67) förkortades dessutom mandattiden
för landskapsstyrelseledamöt'Brna från tre till två år. Samtidigt gavs
landskapsstyre:sen en allmän befogenhet att bevilja dispens från i lagen förutsatte. kompetenskrav för landskapsstyrelsens tjänstemän.
Landstinget har med anledning av olika motioner hemställt hos landskapsstyrelsen om utredningar rör2.Dde utom annat ledamöternas politiska ansvarsförhE.llande till lands tinget (mot. 14/57) , en utvidgning av
ansvaret för lantrådets berättelse till att omfatta hela landskap sstyrelsen (mot. 5 och 7/66) samt beträffande förenkling av ärendenas
handläggning i :andskapsstyrelsen (mot.
2/54).
Landskapssty=elsen tillsatte den 13 december 1966 en kommitte med
uppdrag att uta=beta förslag till en totalrevision av förvaltningslagstiftningen. Korraitten avgav sitt första delbetänkande i februari 1967.
I delbetänkande~ behandlades särskilt frågan om landskapsstyrelsens
parlamentariska ansvarighet. Kornmitten, som den 10 januari 1969 uppdelats i tvenne ~ommitteer, förvaltningslagkommitten och landstingsordningskommitten avgav ett gemensamt andra delbetänkande den 5 juni
1970 (kommittebet. 5/70).
Sistsagda betänkande har i tryckt form tillställts landstingsmännen
under sommaren 1970 samt utsänts på remiss till föredragande tjänstemännen vid landskapsstyrelsen. Utdrag ur föredragandenas yttranden har
i december 1970 tillställts landstingsmännen. På grund därav kommer
landskapsstyrelsen icke i denna framställning att närmare referera kom-
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mi ttebetänkandet eller utlåtandena på nytt.
Vid beredningen av denna framställning har l andskapsstyrelsen givit
föredragandena tillfälle att muntlig.en komplette ra sina utlåtanden.
Landskapsstyrelsen har dessutom såsom utom verket stående sakkunniga
hört kommittemedlemmen, länsrådet Rolf Sundman och förre landssekreteraren Steffan Trysen, Visby. För skoladministrationens del har landskapsskolornas rektorer och landskapets folkskolinspektör under ordförandeskap av äldre landskapssekreteraren hållit ett gemensamt rådplägningsmöte.
I särskilda framställningar avser landskaps styr el sen att framlägga
förslag till ny landstingsordning, landskapslag om landskapet Ålands
centrala ämbetsverk och landskapslag om lagberedningen.
!.llmän mot~vering.
Förvaltningsreformens sju huvudpunkter har närmare refererats i
kommi ttebetänkandet ( ss. 5-12). Såvida icke annat nedan framgår har
landskapsstyrelsen omfattat de allmänna synpunkter kommitten anfört beträffande dessa huvudfrågor.
1. Parl~entarisk ansvarighet.
Landskaps styrelsen har omfattat kommittens förslag om att den år
1967 införda mandattiden om två år bibehålles. Förslaget innebär att
frågan om ledamöternas förtroende underkastas landstingets prövning
vartannat år.
Landstinget omfattade stora utskottets uttalande (10/67) om att
mandattiden om två år skulle . betraktas såsom en temporär lösning av
landskapsstyrelsens parlamentariska ansvarighet "till dess uttryckliga
stadgan den därom hinner införas 11 • Vid ärendets handläggning både i
kommitte och landskapsstyrelse har denna formulering diskuterats ingående och i landskapsstyrelsen har även den åsikten framförts , att
landsti .n gets ifrågavarande uttalande innebar, att parlamentarismen
skulle genomföras så snart det s.a.s. tekniskt hinner vidtagas erforderliga arrangemang. Ur denna synpunkt skulle givetvis en övergång till
parlamentariskt ansvarig landskapsstyrelse efter det nytt landsting
då tillträtt vara fullt möjlig.
Införandet av en renodlad parlamentarisk ansvarighet, som skulle
innebära att minst 16 landstingsmän tillsätter landskapsstyrelsen,
försvåras enligt landskapsstyrelsens uppfattning bl. a. av den nuvarande
bundenheten vid rikets finansfö~val tning genom det noggrant reglerade
avräkningssystemet. Ett från regeringens program väsentligt avvikande
politiskt handlingsprogram vore enbart av denna orsak svårt att förverkliga för en parlamentariskt ansvarig landskapsstyrelse. Måhända kommer
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-3den planerade reformen av självstyrelselagen att skapa bättre förutsät~ningar härvidlag. Därtill kommer att en stor del av de nuvarande
landstingsmandaten baserar sig huvudsakligen på bevakning av i lokalt
avseende betydelsefulla frågor. Endast en mindre del av de politiska
grupperingarna har lagt politiska värderingar som grund för verksamheten. Med hänsyn därtill har lsndskapsstyrelsen i likhet med kommitten
icke ansett tiden ännu mogen för fullständig parlamentarism. Den år
1967 genomförda förkortningen av mandattiden får närmast betraktas
,. som ett steg i riktningen mot ett sådant mål. Men innan ett slutligt
steg tas, bör det materiella innehållet av förvaltningen dock vara
sådant att det ger en parlamentariskt ansvarig landskapsstyrelse större
·faktiska möjligheter att agera. I annat fall saknar en sådan ansvarighet
nämnvärd praktisk betydelse och innebär blo t t att landskapsstyrelsen
tillsätts för samma mandattid som landstinget. Trots detta ställningstagande nu anser landskapsstyrelsen dock att målsättningen för framtida
reformer rörande landskapsförvaltningen bör vara ett i alla avseenden
parlamentariskt system och att frågan därför på nytt borde tas upp
i samband med den planerade -reformen av självstyrelselagen.
Angående lantrådets parlamentariska ställning har ett ändringsförslag förelegat i landskapsstyrelsen.
2 . FörvaltningsberättelseQ.
Då frågan om ansvaret för den årliga förvaltningsberättelsen har
· ett nära samband med utformningen av det parlamentariska ansvaret,
har lBndskapsstyrelsen stannat för de:h lösning kommitten föreslagit.
Med beaktande av att i denna berättelse även landstingets v~rksarnhet
, borde medtagas i större utsträckning än tidigare, föreslår landskapsstyrels en , att berättelsen skulle kallas årsbok. Avsikten är härvid
att landstingets kansli skulle sammanställa den del av berättelsen,
som berör landstingets verksamhet. Beträffande uppställningen hänvisas
till utdrag ur .lantrådets berättelse för år 1969 som bilägges.
3. Delegering av beslutanderätten.
Landskapsstyrelsen har i princip omfattat kommittens förslag om att
handläggningen av vissa rutinärenden enligt landskapsstyrelsens enhälliga beslut skulle del"' geras till ledamots avgörande vid så kallad
enskild föredragning. För att nödig snabbhet skulle uppnås för behandlin gen av dylika ärenden borde denn a tillgå så, att vederbörande föredragande har förslag till expeditioner utskrivna vid fö re dragningen, för
att av ledamoten e fter beslutet direkt kunna undert ecknas. Landskapsstyrelsen har fört ydligat stadgandet så , att enski.ld före dragning skulle
kunna ske endast inför lantrådet eller ordinarie ledamot. Därigenom
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-4skulle ersättare i cke kunna träda i ledamots ställe i fråga om enskild
föredragning .

4, Lagberedningens organisation,
- -· Beträffande organisationen av lagb eredn ingen har landskapsstyrels en
principiellt beslutat omfatta kommitteförslaget . Förslaget innebär
en reglering dels av initiativet till lagberedningsåtgärder och dels
ordningen för beredningen av lagf örslagen. Förslaget möjliggör bl .a .
att beredningen av vissa lagförslag skulle kunn a anförtros någon avdelning vid det centrala ämbetsverket . . Dessutom komme dessa avdelningar att i högre grad än hittills bli inkopplade i lagberedningsarbe tet.
Vid omorganisationen av lagberedningsbyrån skulle laggranskningsnärnnden lagfästa s. I och med att andra än lagberedaren skulle kunna
utarbeta förslag till lagframställningar komme nämndens betydelse otvivelaktigt a tt öka.
Beredningen av lagförslag i km~mi tteer har under de senaste åren
väsentligt . ökat . Erfar.enheterna av denna beredning har visat att denn a
form av lagberedning är värd att använda också i framtiden inte minst
på grund dä rav, att representanter för olika organisationer därigenom
redan i heredningsskedet f å r möjlighet att deltaga i utformning av
lagstiftningen.
Landskapsstyrelsen anser a tt även enmansutredningsförfarandet
eventuellt med rätt att höra sakkunniga borde tas med som en beredning ~ utväg.
Förutsättningar för denna form av lagberedning skulle
speciellt skapas , ifall landstingssekrete-raren anställdes på hel tid
och till dennes å ligganden skulle höra lagberedningsuppgifter.
5. Lai1dskape ts cen trala ämbetsverk.
Antalet avdelning ar vid det centrala ämbetsverket har satts till
fem. Landsk apsstyrelsen har ägnat s ärskild uppmärksamhet åt kultur och närings avdelningarnas orgai1is a tion.
Må n ga skä l talar för att sammanfö ra utbildning, biblioteks- och
arkivverksamhet srunt mus e iförva lt-:ning med åtföljan de konstfrämjande
verksamhet till en avdelning, kulturavdelning en. Yrkesvägledningen
hör däremot s n arare hemma i när ingsavdelningen och föresl å s överflyttad dit. Kulturavdelningen föresl ås uppdelad i två sektioner, utbildningssektionen samt fornminnes- och arkivsektionen. Den förstnämnda
sektionen föresl å s uppdel a d på en allmän byrå och en grundskolbyrå.
Grundskc l byrån skulle handlägga ärenden rörande de obligatoriska sko lorna, medan på allmänna byrån skul le ankomma övriga kulturfrågor
däri inbegripet ärenden angående l andffi{apets skolor och det f ria kul -
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turarbetet. Chef för avdelningen skulle v a r a utbildningschefen, som
samtidigt skulle vara sektionschef och förestå den allmänna byrån.
Med be a ktande a v a tt landskapets skolväsende är rikt differentierat
föresl å r landskapsstyrelsen sålunda beträffande utbildningssektionen
en uppdelning av byrå erna efter skolform. En sådan lösning synes vara
mest praktisk och naturlig med hänsyn till skolornas och elevernas
an t a l och h a r också för esl agi ts av r ekt orerna för landskapets skolor.
Beträffande f örva ltningen av näringsverksamheten för esl å r landskapsstyrelsen i likhet med kommitten a tt en särskild näringsavdelning skull e inrä tt as. Med avvikelse från lrnmmi tteförslaget föresl å r landskapsstyre lsens majoritet att det översi~t li ga utredningsarbetet även för
jordbruksn ä ringen skull e anförtros den allmänn a byrå n. Överhuvudtaget
skulle översiktliga ekonomiska planeringsfrågor beredas av denna allmänna byrå. Ehuru stadgandena rö:r ande kompetenskrEv för de olika tj änsterna kom~e r att ingå i l &~dskaps ~ age n om det centrala ämbetsverket~v~fil'
Jm1d s m+sstyrelsen att som utbi..ld...n.:i.J'.1.g::_lru:<,r för chef en för : demra ;.b~rå.,_, ...13k:ono..,-. :>.; · ·
rnichefen, föreslå l ä mplig högsko:'.. eexamen. Detta innebär att politi ces
kandidater? ekonomer 9 agronomer och forstmästare blir likstä llda i detta
avseende . Lantbruksförvaltningena övriga uppgifter och särskilt r ådgiv-ning sverks muheten skulle ål igga en särskild lantbruksbyrå . Denna byrå
skulle förestås E',V land13kapsagro~1ornen och motsva ra d en av ko:m:mi tten
föreslagna lantbruksbyrån. Till denna byrå sku~le anslutas en fiskeb yrå .
Förutom den allmänna byrån o~h l mi tbruksbyrån skulle vid avdelningen
finnas skGgsbyrtin; som· r:m tsvo.:ta :' · den nuvarande forst a vd e lninge n och bygg-·
nndsbyro,n, som skulle r10t svaro.. ~1cn nuva rande planerin g sl::ispek t ion en.
Till skog sbyrå n skull e ans lutas miljövård sbyrå n.
Den s å lund a föreslagna uppb7ggnaden av n ä rings a vdeln inge n kommer
att i huvudsak motsvara uppbyggnaden inom nuvnrande lantbruks- och
forstavdelning. Skillnaden li g58r bl. a. däri att till kolonisa tions -byrån skull e överföras vissa r1 tin ärenden inom la11 tbruke t, so.'Jl nu h and-l ägges av landskapsagronomen 9 och a tt tvenne nya byråer inrättas , näml igen fiskebyr å n och ovan n~mria miljövårdsbyrå.
Då en f örväxling mellan nuYarai1de planeringsinspektionen och plane rin gs r åde ts r egio:.ipla n ekont J:i: :' lätt uppstår' anser l a nd skaps styrelsen
att benämnine~m planeringsins?ektior::.en skulle ändras till byggnads b yrå n.
Denna byrå s kulle tillhöra n f:.rings 8.v de lnin gen. Dess uppgi f ter skulle
närmast begrä ns a sig till överv akning a v byggnadsverksarnhe ten. Byggnadsbyrå ns chef, plan läggnin€Sinspektö r e n skulle vara föredr agande i
är enden som gäller fastställe.nde av byggnadsordningar, stads- och byggne.dsplan e r7 byggnadsförbud, c.isp ense:r i byggnadsärenden samt l andskaps-
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-6stöd för bostadsproduktion. Landskapsstyrblsen har icke varit enig i
,frågan om byggnadsbyråns placering.
Det egentlig2 planeringsarbetet skulle däremot som tidigare skötas
av planeringsrådet och dess regionplanekontor samt av utvecklingsdelegationen? vilka skulle vara fristående från det centrala ämbetsver~
ket, men av naturliga skäl samordnade med näringsavdelningen.
Kansli-,finans- och trafikavdelningarna föreslås i övrigt organiserade enligt kommittens förslag.
Av en särskild framställning med förslag till landskapslag om landskapet Ålands centrala ämbetsverk kommer de närmare detaljerna rörande
organisation 9 arbetsuppgifter och. kompetenskrav att framgå.
Beträffande förvaltningens orgsmisation hänvisas till detaljmotiveringen och till bilagda schemata •
.§.:._~inans1örvaltning

och f~nansår.
Kommitten hade föreslagit en omliiggning av finansåret från kalenderåret till tiden 1.5 - 31.4. Den viktigaste motiveringen härför har var.it
att man därigenom kunde bereda 1BJ.1dskapsstyrelsen längre tid för beredningen av budgetförslaget. Emellertid skulle en sådan omläggning
medföra komplikationer, särskilt i fråga om avräkningsförfarandet och
olika ekonomiska regleringar med kommuner och kommunala sammanslutningar. Dessutom torde det ökade internationella samarbetet leda ti 11
at-:; alla nordiska länder nu kornrne1: att använda sig av kalenderåret
som finansår. För den skull har la:ndskapsstyrelsen ansett att det nuvara:n. de finans året skulle bibehållats och föreslår därav påkallade ändringar av kornmi tterns för slag till förval tningslag.
I lagförslaget ingår vissa befogenheter för landskapsstyrelsen att
granska de sar.afunc1s eller sammanslutningars, vilka erhållit landskapsstöd, medelsförvaltning och räkenskaper. Dessa bestämmelser är av allmän natur, då specialstad~ande i allmänhet ingår i den särskilda lag~
stiftning~ som reglerar dylika understöd. Med tanke på lagstiftnings'Jehörigheten har dock som förutsättning för en dylik granskning uppställts, att landskapsstyrelsen då den fattar beviljningsbeslut förbehåller sig rätt till granskning.

J-!_.Ite"Yl§ i on s bes tEimm e l_s~§.
Lai.11dskapsstyrelsen har i sak omfattat 1811dstingsordningskommi ttens
förslag till bestämmelser angående revision. Då det i praktiken kan
vara svårt att begränsa den av landskapsrevisorerna verkställda revi·~
sionen ti.11 enbart lagligheten av landskapsstyrelsens åtgärder och
förfogBJ.1 den, synes en granskning av jämväl ändamålsenligheten, speciellt

-7vad gäll_e r den ekonomiska förvaltningen
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vara motiverad. Därigenom
t·

skulle landskapsrevisorernas verksa.mhetsfält också komma att överensstämma med dE,:; av riksdagen tillsatta statsrevisorernas.
Detaljmotivering~

Landskapsstyrelsen har vj_d utarbetandet av de olika lagrummen i
förslaget till ny förvalt ningslag i huvudsak följt kommi ttef örslaget.
Med a nledning därav har l a ndskapsstyrelsen icke ansett det behövli gt
att i nedanstående detaljmotivering upprepa vad kommitten anfört beträ ff ande lagstadgal'ldena.. I de fall landskapsstyrel sens förslag avviker från kommitteförslaget i annat än rent stilistiskt avseende eller där det eljGst befunnits nödvändigt~t förtydliga motiveringen ,
har landskapsstyrelsen berört saken i detaljmotj_veringen.
1 ~. I begreppet 11 land:=i1.;:apsstyrelsen" innefattas såväl det av
landstinget till satta kollegiet, lanctskapsstyrelsen, som en sammanfattande benämning av ärnbetsver}:et j2mte olika avdelningar, byråer o ch
tj äns ter. ~(omrni tten har föreslagit införandet av "det centrala ämbetsverketn, som benä mning på tjänstemannadelen av landskapsstyrelsen. :Då
det dä rigenom skulle bli lättare att dra en gräns mellan landskapsstyrels eko ll egie t och landskapsstyrelseämbetsverket har också landskapsstyrelsen omfattat den nya beteckningen på ämbetsverksdelen.
2 §. I överensstä mmelse med den praxis, som redan tilläJnpas vid val
av l an tråd, led81uöter och ersättare i l a ndskapsstyrelsen, föresl år
landekapsstyrelsen ~ att i denna · paragraf skulle införas kravet på samtycke av den som uppställs som kM di da t i sådant val .
.LJ.. Landskaps styrelsen har omfa tta t komrni ttens förslag om at t l andskapsstyrelseledarnöterna icke skulle vara tvungna att avlägga en tjänstemannaed, utan en särskild förs 8.kran . Denna f örsäkran har av la n dskaps~
styrelsen omarbetats i överensstti.mmelse med den försäkran som landstingsordningskornmi tten föreslagit att skulle avläggas av talmännen .
.§___~ . Tj_llkomsten av ett flert al olika direktioner, nämnder, dele gation er och kommitteer m.m . gör det omöjligt för lantrådet att i praktik en ensam uppträda som landskapss tyrelseobserva tör i dessa förvalt n ingsorgan . Då det emellertid i
flera fall kan vara av särskild vikt
att landskapsstyre lsen redan i beredningsskedet av ett ärende kan medverka till d ess utformning, föresl å r landskapsstyrelsen att stadgandet
skulle ändras s å, a tt lantrådet äge r förordna annan i sitt ställe .
.2_1. StadgBndet i 1 mom. överensstä mmer i sak med 9 § gällande
förval tningslag. Genom den föresl agn a lydelsen av 2 mom. skulle en
delegering av beslutanderätten i vissa rutinärenden kunna ske från
l a ndskapsstyrelsen s kollegium till en ordinarie ledamot. Beträffan de de taljbestämmels ern a h änv is as t i ll 15 §.
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-8l.,O _§. Kornmitten hade föresl ag i t att enbart fyllnadsval av ersättare skulle verkställas också då ordinarie ledamot avgår, innan · mandat...;
tj_den är u-Ceo Den tidigare valda ersti.ttaren skullG - i sådant fa11 ·-utåh
vidare åtgä::"..'d triia.a till som · ordinarie. Då det emellertid visat sig
att ersä tt'.:lrer. ofta väljes utgående :från helt o.nnan synvinkel än ordinarie l8damot, har la"rJ.dskapE?styrels ens majoritet a."YJ. sett det mer ända~
målsenligt att bibehålla nuvara11de sy.stem, enlj_gt vill{et fyllnadsval
&Y ordina::::"ie led.a.mot även förrättas
då 1denne avgår under sin mandattid. En minoritet i la"YJ.dskapsstyrelsen omfattace däremot kommittens

I·

Stadgandet har kompletterats även i det avseendet, att fyllnadsval
skall förrättas i:f8.ll ledamot eller suppleant väljes till landstingsman . Då landstings året viQtager den 1 november och landskapsstyrelsens
manda-ctid utgår den 31 december, koro.me:r fyllnadsvalet i sådana fall
att gälla endast ·~vå månader.
11 § I denna paragraf liksom även i vissa andra bestämmelser, förekommer ett nytt bee;repp, näml igen nI!ledlemn av landskapsstyrelsen.
0

Mee. detta avses såväl lantrådet som landskaps styrelseledamot.
]-_L§. Bland de ärenden som enligt 15 § av komm.ittens lagförslag
kunde delegeras till såkallad en skild föredragning, föreslogs under
p. 1 Hyisst angivet moment i 18.ndskapetS årsstater i deSS helhet eller
i begränsad omfattning". Landskaps styrelsen har dock ansett att dessa
ärenden v ä l inrymmes i 3 p. növriga ärenden· medelst enhälligt beslut 11 •
Stadgandet har omarbetats i detta avseende.
Då delegeringen enligt sistsagda punkt förutsätter ett enb1=i1ljgtbe.S:nt
f':rån 1 2ndskapsstyrelsens sida, har landskapsstyrelsen

a.nse-L;t

att ifall eni '

:::necllem c:cv landskapsstyrelsen änd:Gar~ å silC~ och p å yrkar att beslutande:rätt en av vis sa delegerade ärenden . skall återgå~ t.iJl kollegiet, höi <'Lo-I. i~n va
ra tillräckligt för en återgång·. Bestämmelser härom fi:kesl.8.s :ingå i ett nytt
3 m~ ~- Kommitten hade föreslagit att expeditionerna från enskild
föredragning skulle undertecknas av enbart föredraganden på tjänst ens
vägnar. ])å avgörandet även i dylika fall sker f?å landskapsstyrelsens
vägnar, har lru1dskapsstyrelsen ansett det riktigt att landskapsstyrels eledmnoten i sin egenskap av beslutsfattare för landskapsstyrelsen bör
underteckna expeditionerna från sådan föredragning med föredraganden
som kontrasignant.
19 §. . Med avvikelse från kommittens förslag, har landskaps styrelsen
föreslagit vissa bestämmelser orn vilka beslut som skall publiceras
i Ålands författningssamling. Motsvarande stadgande beträffande landstingets beslut koomer att ingå i lan dstingsordningen.
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§.

Även om bestämmelserna r öran,de det centrala ämbetsverket
i huvudsak kommer att ingå i förslaget till landskapslag om landskapet
Ålands centrala ämbetsverk, skulle ämbetsverkets huvudlinjer dra~ upp
genom denna landskaps lag . Såsom .i den allmänna motiveringen anförts
skulle det centra l a ämbetsverket omfa tta ·fem avdelningar.
1) Kansliavdelningen, där kanslichefen och landskapss ekreteraren
ä r föredragande. Förslaget innebä r , att äldre l artdskapss ekrete:tartj ä nsten ombildas till en kanslichefstjänst~och a tt yngre landskaps sek- ·
retera rtjänsten blir en landskapssekreterartj änst.
Beträffande de olika byråernas å ligganden skulle följande fördelning
i huvuddrag ske ~
a) allmänna byrå n skulle handlägga ärenden rörande dispenser från
skyd4sstadgai1d en i självstyrelselagen, Nordiska r ådet, polisärenden,
personalfrågor och kommunalförvaltningen
b) social- och hälsovå rdsbyrå n handlägger ärenden rörande social-,
hälso-, veterinär- och sjukvården.
Till avd elnin ge n skulle dessutom hä nskjutas ärenden som icke hänför
sig till någon annan avdelnings verksamhetsområde.
2) Finans avde ln ingen, där fin a nschefen och landskap skamrerare n
är föredragande, motsvarar s å gott som helt nuvarande kamreraravdelning.
Landskapskamrerartj änsten ombilda s till en finanschefstj änst och biträdande kamre,r ar tj äns ten ombildas till en land.skapskamrerar tj änst. Arbetsuppgifterna skulle bli i huvuds ak desru:nna som nu, förut om att tyng dpunkten av finans chefens arbete skulle i ännu högre grad än hit ti lls
f örl äg~ as t i ll budgetberedningen. De löpande förvaltningsärenden a inom
avdelningen skulle på så sätt ankomma på l andskapskamreraren.
3) Kulturavdelningen , dä r utbildningschefen ~ skolinspektören och
landskapsarkeolo gen är föredra gande.
Landskapsstyre lsen har beträff2~de utbildningssek tionen frångått
kommittens försl ag även i det avseendet att yrkesutbildningsby r å n
skulle utgå. Frågor rörand e yrkesutbildning skull e i stället handhas
av den al l männa byrån, på vilken dessutom skulle ankomma att h and l ägga
är enden rörande landskapets skolor , det fria bildnings a rbetet och biblioteksverksrunhe t en. Utbildning schefs tjänsten föresl å s bli nyinrättad
och benämningen på folkskolinspekt ören ändrad till skolinspektör .
Till fornminnessektionen skulle förutom museibyrån, som motsvarar
nu varan de fornminne savdelningen, anknytas lan dskapsarki vet med en
lan dskapsarkivari e som förest åndare. Landskapsarkivarien skulle i övrigt vara j äms t ä lld med l a ndsk apsarkeo lo g en _förutom att han icke skulle
vara föredragande v id landskapss t yrel sen .
21

I.

-104) Näringsavdelningen, där ekonomichefen, landskap sagronomen, forst mästaren och planläggningsinspektören (nuvarande planerings~nspektören)
är föredragande 9 skulle sås om i den allmänna rnoti ve ringen · redan anf

8rts

bestå av a11rn.iin byrå . samt lantbru~~s-? skogs- och byggnadsby rå ... som -huvtcff:.. .
byråer. Den nuvarande lana.sn:apsagronomtjänsten skulle ombildas--· ti 11"
en ekonornichefstj fo1 st och koloni sa ti onsinspektörstjäns ten till latl"d;'.'.':"
skapsagronorntjänst. Ärenden rörand e näringslivet i allmänhet däri inbegripet planerings- och utvecklingsarbetet inom jordbruket skulle hö ....
I
ra till den allmä nn a byråns uppgifter 1 medan på lantbruksbyrån skulle
ankomma löpande bidrags- och låneä renden samt den huvudsakliga rådgivI .:
ningen inom denna sektor. Till den allmänna byrån skulle anknytas företagskonsulenten och turistkonsulenten medan konsulenterna inom lantbrukssektorn skulle höra till lantbruksbyrån. Underställda den allmänna
byrån skulle desstitom bli arbetskraf ts- och arbetsförmedlingsbyrå erna
samt yrkesvägledn ingsbyrån.
En ninoritet i landskapsstyTcloen hade föreslagit ·ipdelningen allmän
byrå och gårdsbru.koby:c2., biigge underställda en planerings- och utvecklingsnäond. Detta förslag skulle ha :förutsatt. att. tvenne agronomtjänster
ä r garo.nterade vid avdelningen.
En minoritet hade beträffande byggnadsbyrånvelat införa den under
kansliavdelningen i konformitet med kommittens lösning.
5) Trafikavdelningen, där överingenjören .är föredragande 9 motsvaras
i huvudsak av nuvarande vägavdelningen och bilbesiktningskontoret j äm te
I
bilregistret. 11ill denna avdelning skulle genom omorganisationen överflyttas alla trafikfrågor, däri inbegripna ärenden rörande körkorts dis- I
penser och den yrkesmässiga trafiken.
23-26 §§. Av de stadgan den som i gällande förval tningslag finns upptagna i motsvarande kapitel, har vissa detaljbestämmelser överflyttats
'till landskapslagen om landskapet Ålands centrala ämbetsverk. I för:...
val1ningslagen ha r bibehållits endast de allmänna bestämmelserna om
tjänstemännens uppgifter (24 § ), sättet på vilket tjänsterna lediganslås ( 25 §) och ett allmänt hänvj_sningsstadgande om tjänstemans entledigande ( 26 §). Beträffande de sistnämnda omständigheterna gäller f ö r
närvarande l andskaps la ge n den 31 maj 1929 angående utnämningsbrev för
innehavare av landskapet Ålands tj i:inster ·och fasta befattningar samt om
deras r ä tt att kvarstå i sin tj än st och skyldighet att därifrån avgå
(7 /29). Avsikten är a tt hela den nu ,gällande tj ä nstemannalagstiftningen
skall revideras , v arvid man enligt landskapsstyrelsens uppfattning i
största möjliga u ts träckning bör införa s.k. blankettlagar.
1
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l

~· Då det egentliga landstingsarbetet icke vidtager förrän tidigast en vecka efter landstingets öppnande~ har landskapsstyrelsen
ariisett det möjligt att 13åsom sista fastställd dag för årsstaternas
överlämnande till landstinget föreslå den 10 november. Även om denna
tidsgräns faststi:illes är det landskapsstyrelsens avsikt att om möjligt
kunna förelägga landstinget budgetförslagen redan då landstinget sammantri:ider till första arbetsplenum.
I 2 mom. har 1221dskapsstyrelsen infört ett stadgande om att landskapsstyrelsen i samband med budgetförslagen skulle framlägga en femårsplan för landskapets hushållning. En sådan plan skulle närmast in~
nehålla e~t tidsschema för större investeringar under berörda femårstid. Plansn skulle do ek icke få i1ågon bindande verkan vare sig för
landsting qller landskapsstyrelse, utan nännast vara av vägledande
natur.
36 §. Er.är landskapsstyrelsen i sak omfattat landstingsordningskornmi ttens :'örslag om att även landstingsman motionsvägen skulle ha
rätt att vä'".ka initiativ till en fr8.JJ.rntällning från landsti ngei: nnp·:~,(~n
de extra orc:narie anslag 9 har landskRpssLy.relsen beslutat stryka i
36 § 1 mom. :.v kommittens förslag ingående stadgande. Stadgandet om
beredningen r::.v e.o. ans1ags8.renden har i viss ut·sLri=i0knine; omarbetats.
41 _§. Av :tinsyn till lagstiftn i ngRhoh nri ghcten och då behandlingen
av anmärkning::ttrer:den närmast mås te anses vara förvaltningsrättslig
lagskipning? ~ar stadgandet.något ,omarbetats. LanoRknvRoLy.i:clsnns BL~·i,Jl
ning har däri€;;norn blivit något svagare, men möjligheterna för lan<'I FJlrnpn styrelsen att :öra talan i allmän domstol kvarstår, ifall vederbörande
tjänsteman ick~ efterföljer landslrn.psstyrelsens anmodan att ersätta
den skada han

~samkat

landskapet.
Slutstadganc~!· Kommitten hade föreslag~t att lagen skulle träda
i kraft den 1 ;hnuari 1975. Som motivering härför hade kommi t·ten anfört

att reformens g1:'.lornförande i full utsträckning skulle förutsätta att
det nya ämbetshi.::;et blivit färdigställt. Med hänsyn till det nu fastställda byggnads_rogrammet blir ämbetsverkshuset färdigställt till 1976 i
varför lagen fönt då skulle ha kunnat träda i kraft om denna omständighet uppställts sen villkor för lagens ikraftträdande. Landskapsstyrolsen
anser emellertid :.tt reformen väl krn1 genomföras utan att landskapsstyrels ons samtliga '::lyråer sammanförts till en enda byggnad. För att 211a
verkställj_ghetsförr, skrifter skall föreligga 7 ans er landskapsstyre ls cm
å andra sidan att :agen icke borde träda i kraft förrän den 1 januari

1973!
Genom ett tilläes till slutstadgandet skulle de nya tjänsterna
efterhand inrättas nom ramen för i ordinarie årsstaten upptagna
anslag. Dessutom slclle närmare stadgas att de vid landskapsstyrelsen
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redan befintliga tjänsterna ombildas till i 22 § nämnda tjänster ut an
att en sänkning av den egentliga avlöningen sker.
Därvid skulle bland annat landskapsagronomtjänsten ombildas till
ekonomichefstj änst, vilket i huvudsak skulle motsvara den arbetför.
delning, som fö+ närvarande tillämpas vid lantbruksavdelningen. Ifall
däremot i framtiden ekonomichefen icke skulle ha agronomutbildning,
borde man enligt landskapsstyrelsens åsikt överväga huruvida icke en
ny agronomtjänst inrättas antingen vid allmänna byrån eller vid lantp:puk~byrån. Därigenom skulle ett s ådant förhållande icke medföra en
sänknipg av sakkunskapen inom denn a näring.
- La:ndskapsstyrelsen har i princip omfattat kommittens förslag till
l a ndskapslag om lagberedning. Förslaget till landskapslagen om det
centr:::i.la ämbetsverket kommer att utfo:rmas sedan landstinget genom denna
lag slag.it fast huvudlinjen för 8rnbetsverkets organisation.
Under beredningen av detta lagförslag har landskapsstyrelsen erhå llit fortlöpande information om lanc1stingsordningskommi ttens arbete
på förslaget till en ny landstingsordning. Betänkandet har utlovats
från kornmitten under innevarande session.
Med hän-risning till det ovan 2.nförda får landskapsstyrels en vörds ai11 t
förelägga l andstinget till antagande

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

om landskapsförve.l tningen .
I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas:
1 kap.
Allmänt.
1

§.

Landskapsförvaltningen omhänderhaves av landskapsstyrelsen, som utses av landstinget.
Landskapsstyrelsen består av l ant rådet såsom ordförande och sex
ordinarie ledamöter samt personlig ersättare för envar av ledamöterna.
En av ledamöterna skall landstinget förordna att såsom vicelantråd
vid förfall för lantrådet fullgöra dennes åligganden.
Lantrådet och landskapsstyrelsen biträdes av ett för landskapet
centralt ämbetsverk, för vilket 18Jltrådet är chef.
2 §.
Lantrådet och ledamöterna i landskapsstyrelsen utses bland personer,
som är valbara till landstingsmän och äger erfarenhet i allmänna värv
samt vilka givit sitt samtycke därtill. Lantrådet bör därjämte ha ådagalagt god administrativ förmåga.
Vad i denna lag är stadgat om ordinarie ledamut gäller jämväl ·ersättare för ledamot, / såvida ej annorlund a föreskrives.
Lantråd eller ledamot må likvä l ej vara tjärtsteman el ler befattningshavare / som på grund av sin ställning är redovisningsskyldig inför landskapsstyrelsen.
3 §.
Lantrådet och le dam öterna i landskapsstyrelsen ansvarar för sina
tjänsteåtgärder enligt allmän lag.
Innan lantrådet och ledamötern a tillträder sina uppdrag, skall de
i landskapsstyrelsen i närvaro av landstingets talman och landshövdingen eller företrädare för dem avgiva denna högtidliga försäkran
11 jag NN försäkrar att jag vill i
utövningen av mitt uppdrag i Ålands
landskapsstyrels e efter all min förmåga främja den landska~et Ålands
befolkning i enlighet med grundlagarna tillkommande rät ten".
2 kap.
Lantrådet.

I

4 §.
Lantrådet åligger att övervaka a tt landstin ge ts beslut och förfoganden upptages till behandling i landskapsstyrelsen ävensom i övrigt utöva den närmaste tj_llsynen över l a ndskapets förvaltn ing.

I·
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ha tillsyn däröver~ att innehavare av tjänster och befattningar vid
landskapsförval tningen fullgör sina åligganden och förhåller sig oförvitliga i tjänsten.
5 §.
Lantrådet kallas till sitt ämbete av landstinget och kvarstår i detsamma så länge han åtnjuter landstingets förtroende. I ämbetet tillkommer honom de allmänna rättigheter9 som är 1811 dskapets tjänstemän
tillförsäkrade 9 samt åligger honom .de skyldigheter,som i denna landskapslag eller annorstädes är påbjudna.
Angående sättet för utrönande av landstingets förtroende för lantrådet stadgas i landstingsordningen.
6

§.

Lantrådet företräder landskapet i förekommande rättsärenden inför
domstolar och myndigheter samt äger kära och svara för landskapet.
7 §.
Lantrådet skall årligen senast i början av den session , under vilken
förslaget till ordinarie årsstat framlägges 9 till landsting et avgiva
en årsbok över landskapets förvaltning och ekonomiska tillstånd samt
över verkställigheten av landstingets beslut.
8 §.
Lantrådet eller den ledamot han förordnar i sitt ställe har rätt
att närvara vid av landskapsstyrelsen tillsatta förval tningsorgans
sammanträden.
3 kap.
Landskapss~elsen.

9 §.
Landskapsstyrelsen skall bevaka landskapets rätt och bästa ävensom
till verkställighet befordra landstingets beslut och övriga förfoganden.
Landskapsstyrelsen må för fullg örandet av förvaltningsuppgifterna
överföra ärenden på sätt som i 15 § stadgas samt tillsätta särskild a
förval tningsorgan.
10 §.
Ledamöterna i landskapsstyrelsen utses för två kalenderår i sänder.
Avlider eller avgår ledamot eller ersättare 9 innan tiden för uppdraget är ute 9 eller har ledamot eller ersättare valts till landstingsman 9
skall fyllnadsval verkställas.
Ledamot må vid förfall eller eljest av särskild orsak inkalla sin
personliga ersijttare. Är den personliga ersättaren förhindrad, äger
lantrådet kalla annan ersättare i hans ställe.

-
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§.

Landskapsstyrelsen är beslutföI' 9 då fyra medlemmar är närvarande.
Vid förfall för både lantrådet och vicelantrådet föres ordet av
den till åren äldste ordinarie ledamoten.
Vid meningsskiljaktighet hör öppen omröstning verkställas. Faller
rösterna lika, gäller såsom beslut den mening ordföranden biträtt.

12

§.

Landskapsstyrelsen sammanträder så ofta ärendenas behandling det
påkallar, dock minst en gång i veckan, såframt icke landskapsstyrelsen
annorlunda besluter.
Efter nyval sammanträder landskapsstyrelsen första gången på kallel-se av lantrådet. Kallelse till övriga sammanträden meddelas i den ordning landskapsstyrelsen besluter. Landskapsstyrelsens sammanträden h å l -les i landskapsstyrelsens sessionsrum i Mariehamn, såframt icke landskapsstyrelsen för särskilt fall annorlunda bestämmer.

13 §.
Önskar lantrådet i ärende, vars avgörande ankommer på honom, inhämta landskapsstyrelsens yttrande , må landskapsstyrelsen icke undandraga
sig att avgiva s å d ai1t.

4 kap.
Handläggningen av ärenden.

14 §.
Landskapsstyrelsen handlägger och avgör ä I'enden på föredragning av
vederbörande föredragande.

15 §.
Landskapsstyrelsen är berättiga d att till lan trådeiB eller till ordinarie landskapsstyrelseledamots avgörande vid enski ld föredragning
hänföra ärenden rörande
1) bevi ljande av åldersti.llägg , semester och tjänstledighet på grund
av sjukdom eller havandeskap ävensom förordnande av vikarier och tillfälliga funktionärer; samt
2) övriga ärenden medelst enhälligt beslut.
I 1 mom. 2) punkten nämnt beslut om överföring till enskild föredragning upphäves, om ordinarie m~dlem det påyrkar.
Omfattar lantrådet eller ledamot icke föredragandens förslag vid
enskild föredragning, skall ärendet föredragas för landskapsstyrelsen.
16 §.
Vad i allmän lag är stadgat om domarjäv skall gälla i fråga om lantråd, ledamot av landskapsstyrelsen och föredragande.

17 §.
Vid landskapsstyrelsens sammanträ den föres beslutsprotokoll av

ve-

i

I
l

1

~erbörande

föredragan d e.
Medlem i landskapsstyrelsen äger rätt att till protokollet anteckna
avvikande å sikt samt må senas t tre dagar efter beslutets fattande foga
r es ervationsskrift till pr?tokollet.
Avgör l a ndskaps styrelseb ärende annorlunda än föredraganden föreslagi t 9 må föredraganden anteckna skiljaktig mening till protokollet. Har
sådan a nteckning icke gjorts 9 anses föredraganden ha biträtt beslutet.

·1

18 §.
Expeditioner i a nledning av l 8n dska psstyrelsens eller lantrådets
beslut och övriga å tgörand~p ska ll undertecknas av lantrådet och kontrasigneras av vederbö rande föredra gande.
Exp editioner frå n enskild föredragning undertecknas av den besl utan-de och kontrasign eras av vederb öran de föredragande.
Expeditioner med anledning ·av f örberedande åtgärd undertecknas av
vederbörande för edragande på tjänst ens vägnar.
Vid förfall f ör tjänstgörande or dföranden i landskapsstyrelsen undertecknas exped tion på landskaps styrelsens vägnar av två f öredraga.nde 9
av vilka den ena . Jr ha för edragit ärendet.
19 §.
I 20 § självstyrelselagen f -ör Åland nämnda förordningar , så oc k av
landskapsstyrels en utfärdade landskapsförordningar, skall publiceras
i Ålands fö~fattn ing ssamling.
Annat av land sk a psstyrelsen givet beslut, så ock kungörelse eller
tillkä nnagivande 1 som är av allmä nnare betydelse, må enligt landskapsstyrelsens prövning publiceras i författningssamlingen.
Landskapsstyrelsens övriga avgöranden skall beroende på ärendets
besk.a ffenhet tillkännagivas genom skrivelse eller i form av utslag.
20

§.

Närm a re föreskrifter angående ärendenas behandling må meddelas i
av land.skapsstyrelsen antagen arbetsordning.
5 kap.
Centrala ämbetsverket.
21 §.
För handhavandet av landskapsf örvaltningen skall vid det centrala
ämbetsverket fi nnas följande fem avdelningar:
1) kansliavdeln i ngen;
2) finansavde~ ningen;
3) kulturavde~ningen;

4) näringsavdelningen; samt
5) trafikavde: ningen.

_.. . .,.,
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var~

om särskilt stadgas.
22

§.

Av ärenden, som ankommer på landskapsstyrelse!1, föredrages
1) frän kansliavdelninge:n, där ka11slichefen och landskapssekretera-ren är föredragande

j

8,renden, som angår åländsk hembygdsrä tt, rätt att

iclka näring 9 rätt att äe;a jord, Nordiska rådet, allmän ordning och säkerhet, personalfrågo:r, kommunalförvaltning, social-, hälso-, veterinär- och sjukvård, samt övr;_<:,a ä:':'.'enc1en; vilka icke hänfö:r sig till någon annan avdelnings verksamhetsområde;
f
n.
d e 1__ ::Jingen,
.
a··.ar Iinansc
n.
h e f ·en oc.h 1 anas
° k,..aps k,_arnreraren
Iinansav
2) _ran
0

är föredraga:nd.e 5 ärenden, som angår den allmän:ae, ledningen av hushållningen och det allmänna ordnandet av landskaps förvaltningens organisering och :rationalisering samt landskapsbeskattningen;
3) :t'rån ku::. JcuraYC:.elninge::.1, där utbj_ldnin gschefen i skolinspektören
och ls.ncl. s~capsa ~:-keoJ.ogen ä:'.:' ~ÖJ:'edragan de, ärenden i som anf:·8.r ledningen
cch planeri11ge:n av unc_erv.:'..s".l.ingsväsendet, fo:Ln··· och :;;:ulturminnesvården 5
landskap sa:cki vet

..

8EDrc

bi olj_oteJrnväs en det och den fria bildni::Jg sverksa111-

heten;
. ~)
,

fr8~
~a
~ ~rdPl~ingen
-LN.l. .L
l · · ~i
_L_ __ ~go
J. .~
,, ..
0 ...,; G"'V - ·-' J.:_._

~

d_,,_,~~
..,_..._

c~nTIOilll.Che?e11
._,_:)....\-...
_..
-

~

land.S~apRagrOTIOTDe~
( .
.....>..
. ..
.L..!.9

landskapsforf;tmästa:r-en och pJ~anläggningsinspe:!:;:tö:i:-en är föredragande 9
2,rer.den 9 som ange r utvsc~:ela.nde av näringslivet, yrkesvägledning, sysselsättning och 2,rbetskraft sam{ främja~1 det av en.skilda näringar i landskap et och p J.anläggr: L1gs-· och byggnadsverksamhe t; s8m t

5 ! tra fi kavde~:_ni:ngen , d3.:r överingenjören ä r föredragande, ärenden
angåend.e Yäg- och v.::i,ttenbyggnadsfrågor ~ landskapets t~afikmedel och
motorfordonsöve::-::-vakn ingan.
Angående verksamheten v:.i.d. de·t cent:":'ala ämbetsverket, tjänstemännen
och kompetens:t'ordTL1ga:':'.'na ±'ö r der11 stadgas särskilt.
Landskapets tj äns tem8.:n oct.

befs,ttI~ingshavare

ff'rarar för sina tjänste-·

åtgä:i:-der enligt la g .
21 §.

FöJ.:'edrag2n c.e sh:o,11 går2. sig förtrogen mec. f örhållandena inom land- .
sk!J.pet '.)Ch eä::::-skilt med de ::imständi gheter, · om vLErn. han bör äga känne dom f ör 2tt bGD.örigen fullgö::':'a sina t~änste å li ggan den,
J!'öred:ragande b ö::- :i.ned omsorg och skyndsamhet be::'.'eds. och .=öredraga
c1e ä Tenc1.c11; som en:'..i.gt fastställd arbetsordning ank ornme:r på hans handlägg-·
ning , sCUTit forde:rsamrnast uppsätta och l å ta utskriva expedition; där sådan skall utfärdas och där land skaps styrelsens jus te::-ade beslut föreligger

o
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25 §.
Tjänstemän och befattningslnvar:e vid det centrala ämbetsverket utnämnes eller arita ges av landskapsst"l1rels en 9 sedan tjänsten el ler befattningen varit lediganslagen under trettio dagar. Extraordinarie bef a ttning kan dock besättas utan att lediganslås.
Lantrå det samt innehavare av tj änst eller befattning b eviljas tjänstl edigh et av landskapsstyrelsen, såvida ej annat av 15 § följer.
Landskapsstyrelsen äger även bevilja tjänsteman eller befattningshavar e sökt avsked.
26 § .
.Angåe nde innehavares av tjänst eller befattning entledigande frå n
t jänst en eller befattningen är särski lt stadgat.
Extraordi narie be fattningshava re och tillfällig funktionär må upps ägas och meddel a t förordnande återkallas i enlighet med vad därom ä r
särskilt stadgat, då landskapsstyrelsen pröve r skäl därtill föreli gga.
6 k apo
°!ndril].gs sökande.
27

§.

Har l andsk apss tyrels en fattat beslut eller vidtagit ämb ei~s?i.tgä:rd 9
varöver besvär kan anföras på s ä tt i självstyrelselagen f ör Åland stadgas, ska ll landskapsstyrelsen i avseende å delgivning eller ann an dylik å tgärd. iakttaga de föreskrifter, som för sådant fal l gäller l 8nsstyrelses besluto
7 k ap.
~ andskapet~ årsstater.
28

§.

Land skape ts årss tater, v a ri upptages utgifter och inkof!lSte r för
varje finansår, f astställes av l ands ting e t och publiceras i Ålands
förf attningssamling.

29 §.
Med ordinarie års stat avses den i 27 § 2 mom. s jälvstyrelselagen
för Åland förutsa tta inkomst- och utgiftsstaten för l andskapet.
Den enskilda år sstaten uppt ager l andskapets enskilda inkomst er och
utgifter under finansåret .
Landska pets fin an sår omf2,ttar kalende r å ret.
Om landskapets fonder stadgas särskilt.
30 §.
Förslag till ordinari e och enski lda årsstater skal l uppgöras av l andskap sstyrelsen. Förslagen bör årligen överlämn as till landsting et senast
den 1 0 nov ember.
Landskapss tyre ls en åligger att fr81nlägga en femårsp lan för l and ska-
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eeni.ba.nd med f ö:cslage:!'.1 till årsstater .
Påka1laB tillägg till eller ii:!'.Jc_rin g i fastställd. årsstat, må förslag
därora :;:'öreläggas l andstinget.

31 §.
Frå .o år8s tatern a för visst år må ej utelämnas skatt elle:r annan
inkomst; som tillkommer landskapet unde:r.· fin anså::::'e t ,

32

§.

Sås o:rn u +;gift skall upptagas ans lag, som gru.rn:10.1:' sig pä någon för·pliktelse, så ock d.8 belopp , som enlig -I~ gällande stadgan den eller tidigt:",re beslut under finEmsåret sk all utbetalas.
I årsstate:i::na skall även up-pt agas förslagfmnslag för sådana utgi :.':te::',
som gru.ndar sig på lag men ej är i å rsstat såsom särskilda poster upptagna, så ock ett erforderligt ans l ag till l an ds~2"psstyr2ls ens förfo·ga:nde för ofö rut sedda beh c 't.
Övriga i å rsstater.na ingåen d e utgi ftsposter u:nd.e::i::-lig ger landstingets
prövning och beslut för ett f .i n8.nsår i sändc.:;r .
. I årsstaterrw. skall nödiga medel för ut~ift e rnas bestridande anvisas.

33

§.

Har årsstat icko av landstin get blivit f a stställd före ingången av
finansåret och har förslag till c.1ensamm8. inom för e skri ven tid avgivits
til1 landstinget, skall utgifter i c:mle dning av tidigare fatt 2a.e b eslut
ävensom anslag, som g!:'undar sig på någon land~kape t.s förpliktelse, be stridas och d ärti ll nödiga inkomster uppbäras .

34

§.

La:::idskapet s utgifter och inkomst er skall i å:r.sstat upptagas till
ett bruttobelopp utan föregående avdrag av inkomster från utgifter eller
utgifter frå n inkomster.
Landstinget må dock besluta om undantag från i 1 mom. nämnt stadg8Jldey
såvida fråga är om landskapets affärsföretag, skogar och lantbrukslägenheter eller särskilda skäl annars f ör e ligger. Inkomster och utgifter
uppdelas i å rsst a terna i en l igh et med vad. landstinget för varje år därom
be sluter.

35

§.

I årsstat upptagna anslag må ej överskridas eller från ett finansår
till ett · annat överföras med mindre sådant · genom anteckning i årsstaten
medgivits. Ej heller må överföring av an slag från en av lands tinget
särskilt f ör sig godkänd del av årsstatsförslaget til_l anna n del därav
äga rum • .Anslag., som. kan överskridas,. anteckna.s i årastaten som fö!'Slag.s- I,

anslag samt anslag, som kan överföras från ett :finansår till ett annat,
som reservationsanslag.

I
I
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8 kap.
Extra ordinarie anslag.

36 §.
Ärende angående e::x;tra ordinarie ans lag beredes och föredrages för
landskapsstyrelsen av den foredra gande, -s om landskapsstyrelsen på föredragning av finanschefen i ettve.rt fall ålagt denna uppgift.
9 kap.
1:§.kenska:e.§r oc:ti_~anskning.
37 §
Landskapets bokföring och redovj_sningsväs ende bör ordnas så, att
därav framgår inkomster och utgifter enligt uppdelningen i årsstaterna
samt landskapets ekonomiska förh ållanden i övrigt.
Över landskapets lösa och fasta egendom skall föras förteckning på
sätt landsk aps styrelsen närma re föreskriver.
38 §.
Landskapets bokföring och räkenskaper handhas av landskaps styrelsens
finansavdelning samt under avdelningens överinseende av särskilt utsedd a
under:>::'edovisare.
0

39

§.

Finansavdelningen åligger att granska utanordningar samt underredo visares räkenskaper och :r:iedelsförvaltning.
40 §.
För granskning av landskape ts räkenskape r och kassaförvaltning samt
för inve~1 tering av landskapets fasta och lösa egendom tillsätter l andskapost-yr2lsen för två år i sänder tvenne räkenskapsgransk a re samt erforderligt antal inventeringsmän.
41 §
Har vid gre.nskning som förrätt ats av i 39 och 40 §§ nämnrl8- gl.'ani=::ln1in e; FJ myndigbeter9 fram gått att landskapet genom felaktigt förfarande av landskapets myndigheter 9 inrät tning ar eller affärsföretag åsamkats skada
och har skadan vållats av räk enekapssl{yldig, må landskapsstyrels en efter
a tt ha berett vederbörande tillfälle att avge yttrande anmoda den räkenskap sskyldige elle~ hans rättsinnehavare att ersätta landskapet för skadan 9 försåvitt förseelsen icke är så ringa, att ärendet kan fe. förfalla.
Försåvitt d,et felaktiga förfar an det innefa ttar brott, skall l andskapsstyrelsen därom göra anmä lan till allmän åklagare för väckan de av åtnl ,
därest förseelsen icke är så obetydlig, att i denna paragraf stadgade
0

åtgärder bör anses til lfyllest,

42 §.
Felaktigt förfarande, som icke föranleder i 41 § nämnda åtgärder, skall

I

._,..
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hos den l a ndskapets myndig_h.et 9 inrä ttning eller affärsföretag, i vars
hushållning det felaktiga förfar ai1det förekommit.

43 §.
Landskapsstyrelsen äger vid beslut om beviljande av anslag rätt
a tt förordna om granskning av mottagande samfunds och sammanslutningars ,
som erhåller landskapsu~ derstöd ~ medel och räkenskapsföring för att utreda9 :huruvida medlen sakenligt använts till det ändamål för vilket
understödet givits.
10 knp.
'
Årsbokslut.
44 · § .
Årsbokslut ska ll uppgöras för v a rje finansår särskilt för ordinari e
och enskild a medel.
45 §.
Årsbokslut sko..11 omfatta 18Jldskapets hela hushållning. Däri skall
ingå de räk enskap er 9 vilka hänför sig till årsstaternas genomförand e 9
samt inkomster och utgifter utom stat.
46 §.
Redovisningen över årsstatern2s genomför ande skall upprättas i noggrann överensstä mme lse med landskapets årsst a ter och för v a rje moment
utvis a med vilket belopp inkom s t er och utgifter över- eller unders ti gi t
de i å r s st a tern a upptagna belopp en.
·i 7 § .
I 7 § avsedd årsbok skall innehå lla bokslut, erforderliga redogöre l
ser f ö r la.ndskapG ts ekonomiska förh å llanden o ch tillstånd samt för däri
und e r fin a ns å ret inträffade förändringar och redovisning över användningen av bevil j ade extra ordina rie anslag.
48 § .
Inkomst~ som hänför sig till fj_na nsåret men som därunder icke in-flutit , upptages s å som inkomstrest. Utgift 9 som i årsstat upptagits eller av landskapsstyrelsen bevil jats för visst ändam å l och till fastställt belopp 9 men som e j under fina nsåret kunnat utbetal a s, må i bokslutet såsom ut giftsrest överf ör as till följ a nde år.
Utgiftsre s t, s om e j under nä st fina nsåret f öljande år blivit erlo.gd 9
indrages 9 så vitt l andskapsstyrelsen e j annorlunda besluter.
Res erva tions an s l a g, som und e r fyr o. år förbli v it oanvänt, må icke öve r för a s till dä rpå f öljm1de å r.
Reserva tions anslag elle r utgiftsrest, som i enskild a med el indragits,
anteckna s efter sin beskaffenhet s å som inkomst.
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Räkenskaperna för finansåret bör avslutas och boksluten av landskapsstyrelsen f a ststä llas och ställ as till revisorernas förfogande senast
före utgången av påföljande mars månad samt ordinarie bokslut snarast
därefter ställas till ÅlandRQelega tionens förfogande~
11 kap.
Revisionen.

50

§.

F ör att på landstingets vägnar utöva tillsyn över finansförvaltningen
och å rsstaternas iakttagan d e tillsätter landstinget för tre firans år
.i sänder tre 12,ndskapsrevisorer och tre personliga ersä tt are för dem.
Sedan ett å r förlidi t 9 efter det de valda tillträ tt sin befattn ing ,skall
en revi s or och en en:iättare och efter ytterli gare ett å r en annan revi-sor och en annEm ersättare efter lottning avgå. I d e a vgå ngnas ställe
väljes varje år revisor och ~evisorsersättare för en tid av tre fi nanså~.
Avlider eller a vgår revisor 9 innan tiden för hans mandat är ut e,
.skall fyllno..dsve,l verkstä llas. Den sålunda valda tjänst gör under den
tid, som för den avgångna skulle ho., återstått .
Sedan v a let av J.aridskapsrevis orer å rlig en äg t rum, skall r Avisorern a
sammanträda för val av ordf örande samt för att b esl ut a om ordn andet av
sin ve~lrnarnhet .
Instrukt.ion för revisorerna fe,stställes a v landstinget .

51 §.
För landskapsrevisorerna finn es en rev is ionsbyrå, vars verks amhet
överva kas av revisorernas ordförande. Vid byrån finnes en sekre t erare
samt inom rrunen för upptagn a anslag nödig per sonal.

52 § .
Landskapsrevisorema skall utöva tillsyn s å vä: över lagenligheten av
landskapets hushå llning som över dess ändamålsen~ighet. Därvid äger d8
utreda allt det 9 som är påkallat fö r att erhålla ~n tillförlit1ig u ppfattning om årsstaternas iakttagnnd e samt om rikt.'.._gheten av landska pets
räkenskaper och bokslut .
Vid behov äger landskapsrevisorerna besöka och irispe$.te:r:'.i landskapets
ämbetsverk och inrä ttningar. Revisdr:'8rn 0, må dessutoJII 'Verkstä l la sådan
granskning varom stadgas i

~- 3

53

§.

§.

Efter slutförd revision skall revisorerna f öre utgången av september
månad till landstinget avgiva b erät telfa?e, ;:iom bör upptag2. und er revisionen gjorda iakttagelser och de o.nmärkn:tnga:t;'· ti1:1 v~+,~e. revisionen
givit anledni ng 9 jämte förslag till avhjälpande av anmärkta, mi s;3förhål-

I
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s t yrelsen och övriga redovish i ngs skyldiga.
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'

§.

IsJcttar revisorerna vid den [,i. v dem under finansåret verkställda re visionen missförhå llanden 9 bör de ofördröjligen påyrka rä t te lse samt ~
ifall sådB.D icke följer, därom o.nme.la hos landstinget.

55

§.

Landskaps styrelsen 9 avdelningarna vid det centrala ämbetsverket 9
landska pet underlydande verk och j_nrä ttningar samt specialredovisare
ä r skyldt ga a tt tillhandahålla revi sorerna alla till bokföringen höra nd e
räkensk aper och h andlingar samt även i övrigt lämna dem det bistånd
spm för rev:i.sionens underlättan de ä r erforderligt.
Denna l a g trä der i kraft den 1 j anuari 1973. Genom denna l a g upphäves l a ndsk apslage n den 16 april 1 9 52 om landskapsförva ltninge n i land sk ap et Ål and (2 2/ 52) samt l a ndsk apsl a gen den 9 mars 1933 angående l a ndskape t s fina n s f ör valtning (3/33) j ä mt e senare tillkomna ändring a r .
I 22 § n ä mnda tj än ster må i nom ramen för ordinarie års st a ten inrä tt a s vi d d e t cen tra l a ämbetsve rke t j ä~väl sålunda, att redan förefintlig tj änst u:tan minskning a v d en egentl iga avl öningen end a st till b en ä mningen ombi l das 9 v arvid innehav a r en av d en t idigare tjänsten överföres
ti 11 inne h av a r e av d en omb il dad e tjänst e n.
I 50 § n ä mnd a r evisorer 9 vilkas ma ndatti d u t går efter denna l _ags
ikraftträ d ande , må e nlig t av lands t i nget särskilt fattat beslut kva rs tå
j_ sin a uppdra g t ill mand a ttid en s ut gå n g, v a refter n y reviso r årligen
utses på s ä tt i d enna l a g stadgas .
Marie ha mn 9 d en 26
v ä gnar :
Lan t r å d
La gbere dnin gssekr e t e rare
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R e s e r v a t i o n.
Ehuru jag som kommittemedlem omfattade den lydelse av 5 §, som
nu ingår i lagförslaget, har jag på grund av erfarenheter från min
tjänst anmält ett avvikande förslag i landEkapsstyrelsebehandlingen.
])å en egentlig parlamentarism inte torde kunna uppnås förrän vid
en reform av självstyrelselagen 9 så anser jag att en reform nu bör
insittas där den är möjlig, nämligen på lantrådets parlamentariska
sti:tllning. Det är min uppfattning att det hittillsvarande systemet
icke tar vara på möjligheterna 2tt från tid till annan anpassa landskapsstyrelsen i dess helhet till det sittande landstinget. Systemet
med ett i tiden helt obestämt tjt'mstemandat gör det även för lantrådet
bekvämare att i kontroversiella frågor undvika ett aktivt ställningstagande, vilket icke kan vara ett önskvärt system.
Möjligheten för demokratisk bireddning vid nominering av kandidater
för posten skulle också ökas, om perioden var sådan att tjänstledighet
kunde komma i fråga för den som mottar kandidatur.
I anledning av detta har jag föreslagit följande formulering av 5 §:
Lantrådet kallas för fyra år åt gången till sitt ämbete av landstinget och kvarstår under denna mandattid 9 såvida han icke dessförinnan förklarats ha förlorat landsti.ngets förtroende. Det ankommer på
lantrådet att vid nyvalt landstings första session meddela landstinget
att han ställer sj_n plats till landstingets förfogande från påföljande
kalenderårs börjQn.
Angående sättet för misstroendeförklaring st2dgas i landstingsordningen.
Mari ehmnn 9 den 26 februari 1971.
Martin Isaksson.
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R e s e r v a t i o n .
Vid föredrag:nj_:ng den 23 februari 1971 har landskapsstyrels en efter
omrö~tning fattat beslut om att landskapets Byggnadsbyrå jämte då också till denna byr8, anslutna brandinspektören och elinspektören skall
underställas näringsavdelningen. =emot detta beslut önska vi underteck~
nade anföra

r e s e r v a t i o n ~ eftersom vi anse, att förenämnda

byrå, i enlighet med förvaltningslagskornmittens förslag och planeringsinspektörens eget utlåtande 9 hade bort underställas kansliavdelningen.
Vi önska motj_vera vårt ståndpunkts tagande enligt följande:
Byggnadsbyrån i landskapet Åland ,skall i synnerligen ringa omfattning taga befc:dtning med ärenden 2.ngående näringslivets utvecklande
och främjande. Ej heller skall denna byrå och dess tjänstemän syssla
med ekonomisk planering eller överhuvudtaget med frågor, som ankommer
på Utvecklingsdelegationen eller på regionplanekontoret. Enligt vår
uppfattning skall Byggnadsbyrån med avseende å planeringsarbetet arbeta
inom den rarn 9 som andra organ och beslutsinstanser fastställt. Byrån
skall visserligen, såsom det t. ex, heter i arbetsordningen för plan~
läggnings- och byggnadsinspektionsbyrån vid länsstyrelsen i Åbo och
Björne borgs län

9

allmänt taga initj_ativ till och göra framställningar

om åtgärder för att främja planl2ggnings- och byggnadsverksamheten
samt överva1ca 9 leda och giva råd om planläggnings-och byggnadsverk smnheten men dess huvudsakliga uppgift kommer ändock att bli va av grans-:
kan de och _övervakande natur. Byrån kommer sålunda till övervägande del
att verka såsom ett tekniskt-jurj_di skt, adminis t:rati vt organ, som skall
granska att för fastställelse till landskapsstyrelsen inkomna planer 9
ritningar~ byggnadsföre skrifter rn, rn. äro tekniskt tillfredsställande
och stå i överensstämmelse med gi:tllande lagar och föreskrifter. Byrån
skall därjämte handlägga ärenden angående byggnadsförbud och dispenser~
ärenden jämlikt lagstiftningen om främjande av bostadsproduktionen samt
ärenden, som angå landskapets byggnader och byggnadsverksamhet. Byrån
skall självfallet stå i nära kontakt med de organ, som ha till uppgift
att utarbeta planer för landskapets ekonomiska framåtskridande eller
därmed smnmanhängande planer för utvecklande av befolknigscentra, ko:mmunikati ons1edernes sträckning o. dyl. men byrån skall icke i princip
själv del taga i detta arbete. I den mån, som rogion- och gene ralplaneringen framskrider och utvecklas, iir det sannolikt att den ofta rutinmässiga plaeringsgran skningen av lägre grad kan frångås och i stället
mera tid ägnas åt rådgivningsarbetet.
Vi har också fäst avseende vid synpunkten, att den föredragandetjänsternan 9 som skall granska planar och föreskrifter, vilka utarbetatf'
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och föreslagits av de orgap9 som handhava den ekonomiska och fysisk a
planeringen i landskapet 9 helst icke borde vara direkt anknuten till
samma avdelning, som har till uppgif t att aktivt deltaga i utarbetandet
av dessa planer.
På. grund av ovanstående. synpunkter har vi ansett det mera ändamålsenligt att by ggnadsbyrån skulle und er ställas kansliavdelningen, som
inom avdelningen har tillgång till juridisk sakkunskap och som jämvä l
på flere andra områ den und erkast2,r 8,renden och beslut en la~lighe tsprövning.
Vad ännu beträffar el- och bro11dinspektioneri, som på ett naturligt
sätt sammanhänger med byggnadsinsp ektionen, syn e s fullt klart att denna
del av förv a ltningens uppsiktEiverks arn het till övervägande del är en
granskning av att gällande lagar
följas. Överhuvudtaget synes det
här ifrågakommande slag knappast
till huvuduppgift att främja och

och föreskrifter beaktas och efteross som om inspektionsverksamhet av
h ör hemma under en avdelning, som har
'
utveckla oli.ka former av landska pets

näringsliv.
Slutligen har vi ocks å f ä st visst avseende vid att näringsavd e lnj_ngen ,
utan att tillföras ytterligare byråer och tjänstemän, ändock kommer
att framstå såsom en stor och omfattande avdelning med mångskiftande
arbetsuppgifter. Att ytterligare förstora denna avdelning, som enligt
kommittens förslag ändock på sitt sätt kan anses enhetlig

.inom den

givna r mnen, med ännu en byrå förefaller oss icke ändamålsenligt.
Mariehamn, den 24 februari 1971.
Fj alar Grönberg

Gunnar Häggblom

:Martin Isaksson.
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