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

s s s framställning till Ålands lands.ting med 

N~ 9/195 !l,. förslag till landskapslag om ändring av landskaps-

lagen angående landskapsförvaltningen i landska-

pet Åland, utfärdad den 16 april 1952. 

Sedan Landstinget den 3 december 1951 antog landskapslagen angå-

ende landskapsförvaltningen i landskapet Åland, utfärdad den 16 april I . 
1 

1952 (22/52) hava tjänstemän med grundlön tillkommit, vilka icke 
{ 

äro intagna i förvaltningslagen. Detta gäller vid lantbruksavdel-

ningen en byggmästare och en fiskerikonsulent samt vid f orstavdel-

ningen en plantskoleskötare och biträdande skogsvårdsinstruktöro 

Vid uppgörandet av förslag till budget för år 1953 har l andskaps-.., . 

styrelsen ändrat benämningen på de ordinarie jordbruksinstruktö-

rerna och trädgårdsinstruktören till konsulenter, nämligen till hus- ' 

djurs- och jordbrukskonsulenten, bokföringskonsulenten ~ch träd-

gårdskonsulenten. Orsaken till ändringen av de två förstnämnda 

tjänstemännens benämningar U~f~~~es i budgetförslaget vara att be
- ~.: >~ '<:- '" ~ .. ~ . 

fattningarna på grund av de arbetsuppgl.fter tjänstemännen numera er-

hållit ombildats till husdjurs- respektive bokföringskonsulentbe-

fattningar. Trädgårdskonsulentbenämningen torde tillkommit redan i 

I ! 



~ -

ett tidigare skede~ I detta sammanhang föreslår landskapsstyre1, 

sen, att byggnadsinstruktören skall benämnas byggnadskonsulent, 

Tillkomsten av nya tjänstemän i landskapsförvaltningen medfö:r 
I 

utom deras intagning i landskapets förval tningslag, även fast slå. 

ende i lag av kompetens för dem. Kompetensen för de nya tjänste · _ 

nen föreslås tills 

1) För byggmästaren vid lantbruksavdelningen avlagd byggmäst~. -

examen vid teknisk skola; 

2) För fiskerikonsulenten sådan praktisk . erfarenhet på fiskeri. 

näringens område, som landskapsstyrelsen prövar nödig för befatt-

ningens handhavande, genomgången teoretisk kurs vid fiskarskola 

samt genom.gången kurs vid handelsskola eller -institut; 

3) För plant skolskötaren och bi träda:qde skogsvårdsinstruktören 

genomgången kurs vid forstskola, som berättigar till titeln forst• 

tekniker. 

Det har i landskapsstyrelsen ingen meningsskiljaktighet ·:röreko 

mit därom, att fiskerikonsulenten bör innehava även kommersiell 

underbyggnad för at:,t kunna bistå fiskarna och deras organisationer 

med fiskens avsättning. I samband med kompetenskraven för fiskeri 

konsulenten före slås fiskeriinstruktörens kompe~ens utökad me d ge" 

nomgången kurs vid fiskarskola. 

Landskapsstyrelsen anser, att en brist i förvaltning slagen är 

avsaknaden av ett stadgande, som skulle berättiga lands1capsstyrel-

sen att medgiva dispens fr,ån de av landskapslagen föreskrivna for-

mella kompetensfordringarna för ordinarie tjänstemän. Det kan näm-

ligen inträffa, att en tjänsteman, som saknar formell kompetens 

för en tjänst, förvärvat sig sådan ådagalagd praktisk erfarenhet, 

att han väl vore skickad att ordinariter sköta tjänsten. I dylika 

fall vore det helt på sin plats, att landskapsstyrelsen finge medgiv 

dispens för den formella kompetensen. Landskapsstyrelsen föreslår i ' 

,..--

sådant avseende ett nytt moment till 45 § med bemyndigande för land-

skapsstyrelsen att medgiva förenämnda dispens. 

Hänvisande till förestående får landskapsstyrelsen vördsammast 

förelägga Landstinget till antagande nedanstående . 

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

om ändring av landskapslagen angående landskapsförvaltningen i 

landskapet Åland, utfärdad den ~~ april 1952. · 
.• · . . \~~ :11~11~~;;3 

.·~ . 

I enlighet med Ålands .landstings beslut stadgas, att 17, 34, 36, 

42 och 45 §§ i landskapslagen den 16 april 1952 angående .landskaps-

förvaltningen i landskapet Åland (22/52), 17, 34 och 45 §§ sådana 



de lyda i landskapslagen den 2 juli 1953 om ändring av landskaps, 

lagen angående landskapsförvaltningen i landskapet Åland (19/53 ) 

skola ändras sålundaa 

17 §. 

Landskapsstyrelsen och lantrådet biträdas av följande tjänste-

män och befattningshavares 

vid kansliet: landskapssekreteraren, biträdande landskapssekre-

te~aren och landskapskanslisten; 

vid kamreraravdelningen: landskapskamreraren, huvudbokföraren 

och kassören; 

vid lantbruksavdelningens landskapsagronomen, kolonisationsin-

spektpren, tillika biträdande landskapsagronom, husdjurs- och jord· 

brukskonsulenten, bokföringskonsulenten, byggmästaren, fiskerikon-

sulenten fiskeriinstruktören och trädgårdskonsulenten; ' . 

vid forstavdelningen: landskapsforstmästaren, skogsvårdsinstruk· 

Och biträdande skogsvårdsinstruktören samt tören, plantskolskötaren 

skogvaktaren-arbetsledaren; 

vid vägavdelningen: landskapsvägingenjören och tvenne väbygg-

mästaref 

la.~dskapsa~keologen; 

för samtliga avdelningar gemensamt: landskapsregistratorn-arkiva- I r 

rien, renskriverskan samt vaktmästaren, vilka närmast underlyda I I: 

kansliets I 

byggnadskonsulenten, sqm närmast underlyder kamreraravdelningen; 

landskapshälsosystern-barnmorskan, som närmast underlyder kansli~ 

Föredragande inför landskapsstyrelsen äro landskapssekreteraren, 

som är chef för kansliet, .biträdg.nde landskapssekreteraren, land-

skapskamreraren, som är chef för kamreraravdelningen, landskapsagro-

nomen, som är chef för lantbruksavdelningen, kolonisationsinspektö-

ren, landskapsforstmästaren, som är chef för forstavdelningen, land-

skapsvägingenjören, som är chef för vägavdelningen samt landskaps-

arkeologen. 

Förutom i 1 mom~ nämnda innehavare av tjänster och befattningar 

kunna inom ramen för beviljade anslag extraordinarie befa-·- tningsha-

vare samt tillfälliga funktionärer anställas. 

34 §. 

Husdjurs~ och j ordbrukskolJr~l~ntens, bokföringskonsulentens, fis- 1 

-~..: >:---"<:-\ "' ~ .. ~ . 

kerikonsulentens, trädgårdskonsulentens, byggmästarens vid lant-

bruksavdelningen samt fiskeriinstruktörens åligganden skola bestäm-

mas i arbetsordningen. 



36 §. 

Skogsvårdsinstuktörens, plant skolskötarens och biträdande skogs .. 

vårdsinstruktörens samt skogvaktaren-arbetsledarens åligganden sko .. 

la fastställas i arbetsordningen. 

42 §. 

Byggnadskonsulentens arbetsuppgifter bestämmas i arbetsordningen 

45 §. 

Kompetensvillkor för landskapsaekreteraren och biträdande l and-

skapssekreteraren är juriskandidat- eller högre rätt~examen eller 

högre 
tidigare/förvaltningsexamen. 

Kompetensvillkor för landskapskamreraren är juriskandidat- eller 

högre rättsexamen eller tidigare högre förvaltn:ingsexamen, ekonomie 

kandidatexamen eller politiceskandidate~amen, vardera med högre 

vitsord i företagsekonomi samt vitsord i nationalekonomi. 

För landskapsagronomtjänsten och kolonisationsi11spektörst jänsten 

erfordras avlagd agronomisk ämbetsexamen samt praktisk erfarenhet 

vid lantbruk. 

Landskapsf orstmästaren bör uppfylla villkoren för erhållande a
1 

extraordinarie f orstmäst<:j.rti:tel. 

. bo··r hava a .. vlati:t väg- och vattenbyggnadsi LandskapsvägingenJören _ ~ 

genjörsexamen vid Tekniska Högskolan i Finland eller någon annan hög-

skola med motsvarande kurs. 

Av landskapsarkeologen fordras filosofiekandidatexamen med 

antingen vitsord i Finlands och de nordiska ländernas arkeologi 

och vitsord i åtminstone två ~v följande vetenskapsgrupperi l) Fin-

lands historia ~ller nordisk historia, nordisk filologi, nordisk 

kulturhistoria och folklivsforskning eller finsk-ugrisk etnografi 

och konsthistoria eller 2) högsta vitsord i ett ämne inom någon av 

dessa vetenskapsgrupper cum laude approbatur i Finlands och de nor-

diska ländernas arkeologi och vitsord inom någon av övriga nämnda 

vetenskapsgrenar.--Vidare fordras praktisk ,erfarenhet i arkeologiskt 

och etnologiskt fältarbete samt museipraktik ävensom genom veten-

skapliga publikationer ådagalagd insikt och förmåga att behandla 

arbetsmaterialet~ 

Vägbyggmästarna, byggmästaren vid lantbruksavdelningen och bygg-

nadskonsulenten skola hava avlagt byggmästarexamen vid teknisk 

skola. 

Av landskapsregistratorn-arkivarien och landskappkanslisten for-

dras avlagd lägre rättsexameno 

Av landskapskassören och huwdbokföraren fordras avlagd lägre 



, I 
I 

~ 

rättsexamen .eller' vid högskola avlagd ekonomisk examen, som berätt~. 

gar till t .i teln diplomekonom. 

Husdjurs- och jordbrukskonsulenten samt bokföringskonsulenten ski 

la hava genomgått sådant lantbruksläroverk, varifrån dimission be-

rä ttigar till titeln agrolog. Trädgårdskonsulentens lcompetensvn1 .. 

kor äro genomgången två-årig trädgårdsskola. 

Fiskerikonsulenten och fiskeriinstruktören skola hava genomgått 

teoretisk kurs vid fiskarskola och fiskerikonsulenten dessutom kurs 

vid handelsskola eller -institut. Vardera skall innehava sådan 

praktisk erfarenhet på fiskerinäringens område, som landskapsstyrel 

sen prövar nödig för befattningens handhavande. 

Skogsvårdsinstruktörens samt plantskolskötarens och biträdande 

skogsvårdsinstruktörens kompetensvillkor äro genomgången kurs vid 

forstskola, som berättigar till titeln foFsttekniker. 

För annan här ovan icke nämnd tjänst eller befattning fordras 

sådan genom tidigare verksamhet ådagalagd skicklighet och förmåga, 

som tjänstens eller befattningens framgångsrika hand~avande förut-

sätter. 

b f tt i fordras Sådan l<ompetens, som 1and· För extraordinarie e a n ng ~ 

skapsstyrelsen ·vid befattningens inrättande beslutat. 

. ... u .. 

Från i denna § nämnda kompetensfordrinear för ordinarie tjänste- . ' 

män och befattningshavare kan landskapsstvrelsen bev1· 1J·a d t <> un an ag, V 
då särskilda skäl därtill föreligga. 

Mariehamn den 24 februari 1954. 

På landskapsstyrelsens vägnar: 

Lantråd ~~~~· 
Viktor Strandfält. Il 
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Landskapssekreterare 1 1 
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