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LAGUTSKOTTET~ betänkande m 17/1958 över 

landskapsstyrelsens framställning till Ålands 

landsting med förslag till landskapslag om 

ändring av landskapsiagen angående landskaps-

förval tningen i landskapet Ålarid. (N2 35/1958) 

Förenämnda framställning, varöver lanilistinget inbegärt lagutskottets 

utlåtande, har utskottet behandlat och får för landstinget vördsammast 

framhålla följande: 

Såvitt ändringsförslaget rör uppdelning av föredragningsåliggan-

dena mellan landskapssekreteraren och folkskolins~ektören finner ut

skottet detsamma väl-motiverat. Utskottet förordar fördenskull fram

ställningen till denna del, liksom ock de kompletteringar, som för

anletts av nyinrättade tjänster och befattningar. 

Däremot ställer sig utskottet tveksamt till förslaget -~m r~tt för 

landskapsstyrelsen att undantagslöst bevilja dispens från de i land

skapslagen föreskrivna formella kompetensfordringarna för de ordinarie 

tjänstemännen. Sådan oinskränkt dispensrätt kan leda till för landskapet 

icke önskvärda konsekvenser. Samma fråga var uppe vid vinterse~sionen 

1954, och det för tiden fungerande lagutskottet · ställde ~ig också då -

liksom även landstinget - avvisande ifråga om dispensrätt för de hö.gre 

tjänsterna. Möjligen kunde en utvidgad dispensrätt medgivas beträffande 

de lägre tjänsterna. Då landstinget, såsom av framställningen framgår, 

i en snar framtid har att motse en ny framställning om ändring av 

landS'kapsförvaltningslagen, kunde dispensfrågan i samband därmed när-

mare utredas och ändringsförslaget till denna del nu förfalla. 
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Utskottet får därför för landstinget vördsammast föreslå, 1

1 

att landstinget ville godkänna lagförslaget, 

dock sålunda, att sista momentet i 45 § bibehå-

18s i sin nuvarande ordalydelse, nämligen: 

Från i denna paragraf nämnda kompetensfordringar för ordinarie inne

havare av bokförar-, konsulents- och instruktörsberättningar kan land

skapsstyrelsen bevilja undantag, då särs~ilda skäl därtill föreligga. 

Mariehamn den 29 november 1958. 
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På~[ uts~tte~vägnar: 

. n rik''Eriksson L2 
ordförande. - · . • ~ ... .,~ ·~ =-

~e l Efij chinoff 
sekreterare. 

Närvarande i utskottet: Jan Erik Eriksson, ordförande, Nils Dahlman, 
Paul Pävals, Eliel Persson och Gösta Nordman . 
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