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LAGUTSKOTTETS betänkande nr 35/1970-

71 med anledning av Ålands landskapssty

r elses framställning till Ålands lands

ting med fö-rslag till ·landskapslag om 

l andskapsförvaltningen. 

Med anledning av ovannämnda framställning, varöver Landstinget in

begärt utskottets utlåtande, f år utskottet, som i ärendet hört lant

rådet Martin Isaksson, lagberedningssekreteraren Sune Carlsson~ ~nds

~ingets talman Thorvald Eriksson och riksdagsmannen Evald Häggblom 

samt av professorn i allmän statslära vid Helsingfors universitet 

inhämtat ett skriftligt utlåtande över vissa frågor, vilket utlåtande 

vidfogats utskottets betänkande nr 33/1970-71, vördsamt anföra föl

jande ~ 

Utskottet har i sitt betänkande nr 33/1970-71 behandlat frågan om 

ledamöternas i landskapsstyrelsen 12_olitiska ansvar och de alternativ, 

som i samband därmed närmare har undersökts. Därvid har också frågan, 

om ersättare överhuvud borde finnas i landskapsstyrelsen diskuterats, 

varvid ett så dant alternativ prövades 9 att antalet ledamöter skulle 

ökas till åtta. Vid behandlingen av omfattande ärenden, som kan slut

behandlas efter många sammanträden, är det till avsevärd olägenhet 

om ersättare måste inkallas under behandlingen och den ordinarie le

damoten åter inträder före slutbehandlingen av ärendet. Sådana ären

den är många lagberedningsärenden och budg~tf6rslagen. 

Då utskottet stannat fö:i::· a tt bi behålla systemet med proportionellt 

val av landskapsstyrelsen, vilket betyder att denna fortfarande kom

mer att få karaktären av samlingsr~gering, anser utskottet likväl 

att den politiska sammansättningen i landskapsstyrelsen bäst gararite

:r:-as genom bi behållande av den nuvarande ordningen med ersättare. En 

ökning av antalet ledamöter:· kan också, i synnerhet om icke ärenden 

i betydande grad överföras till enskild föredragning, leda till ännu 

längre sammanträden än hittills varit fallet. 

I överensstämmels~ med p~incipen om ständig samlingsregering bör 

fyllnadsval i landskapsstyrelsen undvikas då därvid majoriteten i 

Landstinget blir bestämmande i valet. Misstroendevotum mot en enda 

ledamot i landskapsstyrelsen s å som ltm Alarik Häggbloms m.fl. motion 

avser bör icke komma i fråga. Landskapsstyrelsen bör i sin helhet 

avgå i de fall det av politiska skäl blir nödvändigt. Likaså bör i 

det fall att en ledamot i landskapsstyrelsen avlider eller avgår, hans 

personliga ersättare inträda som ledamot för den å terstående mandat

tiden. Fyllnadsval av ersättare måste i sådant fall anordnas liksom 
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då ersättare avlidit eller avgått. Men den ordinarie sammansättningen 

förutsättes dock ha samma politiska fördelning. 

Såsom en följd av utskottets ställningstagande till landskapssty

relsens politiska ansvar anser utskottet att förslagets 2 och 3 kapi

tel borde sammanföras till ett, med rubriken "Lantrådet och land

skapsstyrelsen11. Stadgandenas ordningsföljd har därvid ändrats. 

Förvaltningslagkommitten hade föreslagit att finansåret skulle 

ändras så att det vidtar den 1 maj. De därmed förenade fördelarna har 

kommitten närmare redogjort fÖI' i sitt betänkande, varför utskottet 

icke närmare redogör för dem. Landskapsstyrelsen har frångått försla

get och anser att finansåret bör sammanfalla med kalenderåret. Ut

skottet har funnit att vissa svårigheter skulle uppstå vid övergång

en till ett annat finansår. Vissa av dem kan svårligen överblickas. 

En uppenbar svårighet skulle uppstå vid övergången genom att ett 

finansår 9 som är kortare elle:L' längre än ett av rikets finansår 9 skul

le bli ett mellanled. Visserligen kunde anslagen likväl beräknas en

ligt kvotdelar men osäkerhet om vilket år som är jämförelseår skulle 

råda eftersom självstyrelselagen icke förutsatt ett sådant förfaran
de. 

Såsom and:ra svårigheter i detta sammanhang kan nämnas förskjut

ningen av bokslutsarbetet till åtminstone början av sommarsemester

tic1en9 ökning av lönebokföringsarbetet 9 som av skattehänsyn måste 

avslutas också enligt kalenderår, och vissa ekonomiska regleringar, 

för vilka årsskiftet utgör en ovillkorlig gräns. Med hänsyn till 

dessa omständigheter har utskottet ansett att finansåret icke borde 
ändras. 

Ltm Alarik Häggblom m.fl:.J2._ lagmotion nr 16/1970-71. 
Beträffande det i motionen ingående ändringsförslaget till 10 § 

hänvisar utskottet till det ovan anförda. Förslaget till 13a § har 

utskottet omfattat och infäJ::t såsom 14 §. Förslagen till ändrad ly

delse av 14 och 18 §§ beröras nedan i detaljmotiveringen vid 16 och 
19 §§. 

D e t a 1 j =m o ... t i v e r i n g • 

.2_i,:_ Utskottet har ändrat lydelsen för den högtidliga försäkran 
lantrådet och landskapsstyrelsens ledamöter skall avlägga i överens

stämmelse med den för Landstingets talman och vicetalmän föreslagna. 

L,L §_ L?. il.·. Kapitelrubriken och ordningsföljden av stadgandena 
i de tidigare 2 och 3 kap. ha:c ändrats såsom i allmänna motiveringen 
anfördes. 
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.2._§, (10 §). Utöver de tidigare berörda stadgandena om landskaps-, 

styrelsens politiska ansvar och möjligheten att ställa förtroende

fråga från lantrådets sida ingår här stadgandet om att ersättaren 

inträder sorn ordinarie medlem då ledamot avlidit eller beviljats 

befrielse från sitt uppdrag. Stadgandet om ersättares tillfälliga 

inträde i landskapsstyrelsen har flyttats till 9 §. 
9 § (11 §). Utskottet har utelämnat sättet för inkallande av 

ersättare, då stadgande härom lämpligen bör ingå i arbetsordningen. 

Ifall den personliga ersättaren är förhindrad kan det i vissa fall 

vara svårt att få annan ersättare inkallad till sammanträde. Utskot

tet har därför ändrat lydelsen så att ersättare icke nödvändigtvis 

behöver kallas om beslutffö:t antal medlemmar ändå uppnås. Minimianta

let medlemmar i beslutför landskapsstyrelse har utskottet föreslagit 

till fern då nu gällande fy::ca medlemmar ansetts för lågt. 

10 §_ ( 12 §). I landskaps styrelsens förslag har uteslutits stadgan-

det i nu gällande lag om att t:.ce ledamöter kan fordra att landskaps

styrelsen skall sammankallas för behandling av visst ärende. Utskot

tet anser att detta stadgande bör bibehållas. Dessutom anser utskot

tet att lantrådet bör ha rätt att sammankalla landskapsstyrelsen 

när han anser det nödigt. Stadgandet är behövligt också med tanke på 

att lantrådet har rätt att inhämta landskapsstyrelsens åsikt i fråga, 

som ankommer på hans avgörande ( 11 §). Formen för kallelse kan näI"ma
re regleras i arbetsordning. 

12..J. (7 §). Årsboken har här angivits som landskapsstyrelsens 

berättelseJ vilket utskottet närmare motiverat i betänkande 33/1970-71. 
12J. (8 §). Utskottet f'öreslår att lantrådets eller av honom för

ordnad ledamots rätt att närvara vid av landskapsstyrelsen tillsatta 

förval tningsorgans sammant:cäc1en ändras till landskapsstyrelsen under

ordnade förvaltningsorgans sammanträden därför att många förvalinings

organ numera uppenbarligen kommer att, tillsättas enligt sådana prin

ciper, att endast en del av medlemmarna förordnas av landskapsstyrel

sen medan intresseorganisationerJ elevkårer eller andra grupper till
sätter en del av medlemmarna. 

14 §. Det i ltm. Alarik Häggblom m.fl:~.motion ingående förslaget 
03a §) har intagits på denna plats. Utskottet omfattar förslaget om 

ett stadgande om ledamöternas i landskapsstyrelsen arvode och ersätt

ningar och jämväl förslaget om särskilt arvode för vicelantrådet då 

han tjänstgö:c utom sammanträden såsom ställföreträdare för lantrådet. 

16 § (15 §). Rätten att delegera landskapsstyrelsens beslutande
rätt på enskild föredragning för lantrådet eller därtill förordnad 

ledamot omfattas av utskotteto Kommitteförslaget hade upptagit ytter-
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ligare en grupp av ärenden? bestämd genom hänvisning till. visst an

$lag i budgeten. Landskapsstyrelsen har strukit denna möjlighet med 

hänvisning till att sådan delegering kan ske med stöd av punkten 
\ 
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növriga ärenden medelst enhälligt beslut". Utskottet anser dock att 

också annan delegering kunde ske med majoritetsbeslut med hänvisning 

till visst anslag, exempelvis rned begränsning så, att lagbundna beslut 

fattas vid enskild föredragning medan beslut på grund av prövning 

upptagas vid kollegieföredragning. Det bör understrykas, att landskaps

styrelsen här har möjlighet att minska sin arbetsbörda väsentligt 

för att göra det möjligt att ägna de större frågorna en mera ingående 

behandling. Det bör också vara möjligt att behandlingen av ärenden 

vid enskild föredragning kan bli grundligare genom att den beslutande 

medlemmen av landskapssty:celsen har möjlighet att studera handlingar

na i äi-endet utan att därmed så mycket tid erfordras som om det skul

le ske vid kollegieföredragning. 
En mycket betydelsefull fördel med den enskilda föredragningen bör 

cLä:cutöver beröras. Genom att ärendena ofta är av rutinmässig karaktär 

eller att avgörandet är tämligen självklart, kan expeditionen utskri

vas på · förhand och efter föredragningen av ärendet omedelbart under

tecknas och expedieras. Därigenom kommer allmänheten att betydligt 

snabbare än med nuvarande praxis få beslut i ärendena, vilket har 

stora praktiska fördelar. 
I ltm. Alarik Häggblom m.fl:s motion föreslås att viss tid skall 

fastställas för ärendes föredragning och att av ledamot muntligt, 

väckt förslag skall antecknas till protokollet och föredragas sedan 

ärendet blivit berett av föredraganden. Utskottet anser att dessa 

stadganden, om de skall införas, borde införas efter 16 § enligt 

utskottets förslag. Då dessa stadganden likväl enligt utskottets upp

fattning är av sådan natur 9 att de borde utfärdas i arbetsordningen, 

varvid nödig gruppering av ärenden av olika slag beroende på olika 

omfattande beredning kan ske, har utskottet icke omfattat införande 

av bestämmelserna i lagförslaget. Arbetsordning torde enligt vad ut

skottet inhämtat komma att utfärdas inom ett år. Därmed bör avses 

en allmän arbetsordning för föredragningen vid kollegieföredragning 

och enskild föredragning, beredning av ärenden, registrering, arkive

ring och dylikt. Därutöver torde erfordras särskilda arbetsordningar 

för varje avdelning, upptagande de enskilda tjänstemännens arbetsupp

gifter, vilka borde färdigställas till lagens ikraftträdande och se

dermera revideras på grund av- praktiska erfarenheter. 
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19 § (18 §). Detta stadgande föreslås i ltm. Alarik Häggblom 
~ 

rn.fl~s motion kompletterat i vissa avseenden. Tillägget i 1 mom. kan 

likväl icke omfattas eftersom föredragande är ansvarig för beslutet 

och lantrådet icke kan förordna annan föredragande att axla detta 

ansvar. Det föreslagna nya 5 mom. är av den naturen att stadgandet 

bör ingå i arbetsordning. 
]:.2 § ( 21 §). Utskottet fö:ceslår att trafikavdelnj_ngens namn ändras 

till kommunikationsavdelningen, som enligt utskottets åsikt bättre 

täcker avdelningens uppgifts~. 
23 § (22 §). Planläggnings- och byggnadsärendena föreslogs av kom

mitten underställda kansliavdelningen men landskapsstyrelsen överför

de dessa ärenden till näringsavdelningen. Utskottet har likväl an

sett att dessa ärenden lärnpli.gen handhas på kansliavdelningen som 

rne:ea direkt kan bistå med juridisk sakkunskap. I statsförvaltningen 

är sådana ärenden på riksplanet hänförda till inrikesministeriet, som 

handhar allmänna förvaltningsangelägenheter. 

Benämningen av avdelningscheferna har övervägts av utskottet, 

som föreslår att näringsavdelningens chef skall heta näringschef 

och komrnunika tionsavdelningens chef kommunika b .. onschef varigenom 

större enhetlighet på dessa benämningar uppnås. Utskottet har också 

övervägt om icke trafikinspektören skulle anförtros föredra~ande

uppgifter 9 msn funnit att det måhända är riktigt att han icke hand

ha:c tillstånds- och dispensä:eenden med tanke på hans övervaknings

och kontrolluppgifter, vilka bör anses vara de centrala uppgifterna 
för honom. 

30 § (29 §). Beträffande finansåret hänvisas till allmänna moti
veringen. 

37 _§_(36 §). Hänvisande till självstyrelselagens terminologi har 

utskottet ansett att 1 extrc.'1 ordinarie anslag'; skall ändras i 7 kapi t

lets rubrik och i denna pa:L'e:1graf liksom i 48 §. 

2..:1.J. ( 50 §). Utskottet .ant~er att jämväl landskapsrevisorerna bor

de få en politisk sammansättning och alltså borde väljas samtidigt 

med proportionella val. För ~tt övergå till detta system erfordras 

övergångsstadganden i syfte att från och med finansåret 1974 införa 

tre för finansåret valda revisorer enligt proportionellt valsätt. 

Revisorerna skulle däreftei:- väljas för varje finansår, givetvis med 

Uppgift att slutföra det finansårets revision till och med bokslutet 

och skulle berättelsen avges såsom hittills till Landstingets höst

session. Revisorernas uppgifter har givits en vidare bestämning i 

överensstämmelse med för: statens revisionsverk gällande. 
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Av det ovan sagda följer också att fyllnarlsval av landskapsrevisor 

icke borde komma i fråga utan ersättaren skall inträda i hans ställe 

och vakans på ersättareplats fyllas med fyllnadsval. 

52 § (51 §).Närmare stadganden om revisionsbyrån, som torde kunna 

anslutas till Landstingets kansli, bör utfärdas i arbetsordning, 

som utfärdas av Landstinget. 
§J_utstadgand~-1.:_ Utskottet har omfattat landskapsstyrelsens förslag 

om att lagen skall träda i kraft den 1 januari 1973 eftersom det 

icke bör vara en förutsättning för lagens ikraftträdande att själv

styrelsens ämbetshus är uppfö:rt. :Då utskottet ansett att en utvid

gad parlamentarism bör inarbetas i självstyrelsesystemet, anser ut

skottet att lagen till denna del borde bringas i kraft redan den 

1 november 1971. Övergångsbestämmelserna för landskapsrevisorerna 

berördes ovan vid 51 §. 
Utskottet har övervägt om denna lag helt eller delvis borde skyd

das med kvalificerad majoritet enligt 55 § landstingsordningen, men 

har icke funnit tillräckliga skäl för ett såda:>J.t skyddsstadgande. 

I övrigt har utskottet vidtagit endast smär:!'e redaktionella änd

ringar. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå~ 

att Landstinget måtte antaga lagförsla

get med följande ändringar: 

3 §. 
tantrådet ---(1 mom.)---lag. 

Innan lantrådet och ledamöterna tillträder sina uppdrag, skall 

de i landska:psstyrelsen i nä::cvaro av landstingets talman och lands

hövdingen eller företrädare för dem avgiva denna högtidliga försäk

ran~ 11 Jag NN försäkrar att jag vill i utövningen av mitt uppdrag i 

Ålands landskapsstyrelse. efter all min förmåga upprätthålla landska

pet Alands befolkning i enlighet (utesl.) med grundlagarna tillkom
mande rätt". 

2 ~-rnp. 

Lantråde~_och landskapsstyrelsen. 
4 §. (5 §) 

Lantrådet---(5 § 1 mom.)---påbjudna. 

Angäende---(5 § 2 mom.)---landstingsordningen. 

5 §. ( 1 o§) 

Ledamöte:.cna i landskapsstyTelsen utses för två kalenderår i sänae.c. 

Har l~t~llg_et förklara1-2_ __ 01_t_t_ _:l_C!_ntJ;'§lg_et __ ic~§_ åtnjuter landsting~j:;_f?. 
förtroende, skall jämväl ledamöterna i landskapsstyrelsen ansee ha 
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ställt sina platser till landstingcn~s förfag\?\P de. Ledamöter ut ses 

därvid för den återstående tiden av de avgåe~:Q.9'.eei.,.;.uppdrag. 

Har lantrådet förklarat 9 att avgörande av ärende i landstinget 

på :y:isst sätt innebär att han anser sig sakna landstingets törtroende 9 

.§:.! det honom obetaget, om sådant avgörande fall.er 9 att ställa sin 

pla..1§ till landstingets förfogande. Nyval av ledamöter i. landskaps sty

relsen sker därvid som i 1 mom. sta~~as. 

Avlider.ledamot eller befrias han från sitt uppdrag innan tiden 

för uppdraget är ute, skall ersättaren träda i hans ställe. I sådant 

fall, så ock då ersättare avlidit eller annars avgått, skall fyllnads

val verkställas. 
6 §.(4 §). 

Lantrådet------(4 § 1 mom.)----- förvaltning. 

På lantrådet-----(4 § 2 mom.)----tjänsten. 
7 §. (9 §). 

Landskapsstyrelsen------(9 § 1 mom.)-----förfoganden. 

Landskapsstyrelsen------(9 § 2 mom.)------förvaltningsorgan. 
8 §. (6 §). 

Lantrådet---- ( 6 §)-~--landskapet. 

9 §. ( 11 §). 

Vid förfall för ledamot skall hans personliga ersättare inträda 

i hans ställe. Är äv~ den personliga ersättaren förhindrad, må lant

rådet kalla annan ersättare i hans ställe. 
Landskapsstyrelsen är beslutför, då fem· medlemmar är närvarande. 

Vid förfall------( 11 § 2 mom.)------ledamoten. 

Vid meningsskiljaktighet-------(11 § 3 mom.)------biträtt. 

10 §. (12 §). 

Landskapsstyrelsen------(12 § 1 mom.)------besluter. 

Efter nyval-----(12 § 2 mom.)-----bestämmer. 
Lantrådet har rätt att sammankalla landskapsstyrelsen till extra 

. sammanträde. Har tre ledamöter för behandling av visst ärende därom 

~ållit9 skall sådant srunmantrade snarast möjligt sammankallas. 

11 §. ( 13 §) • 

Önskar-----(13 §)-----sådant. 
12 §. ( 7 §). 

Landskapsstyrelsen skall årligen------( 7 §)------beslut. 

13 §. ( 8 §). 

Lantrådet eller den ledamot han förordnar i sitt ställe har rätt 

att närvara vid landskapsstyrelsen underordnade förvaltningsorgans 
sarmnan träden. 
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14 §. 

Ledamot av landskapsstyrelsen åtnjuter för sitt uppdrag arvode 

och övriga ersättningar enligt landstingets beslut. 

Vicelantrådet tillkommer särskilt av landstinget fastställt arvode 

då han under lantrådets ledighet fungerar som hans ställföreträdare. 

3 kap. 

Handläggningen av är.en den. 

15 §. (14 §). 

Landskaps styrelsen------ ( 14 §)-----föredragande. 
16 § . ( 15· § ) .. 

Landskapsstyrelsen------(15 § 1 ro.om. )------rörande 

1) visst angivet moment i landskapets årsstater1 i dess helhet 

eller i begränsad omfattning; 

2) beviljande av ålderstillägg? semester och tjänstledighet på 

grund av sjukdom eller havandeskap ävensom förordnande av vikarier 

och tillfälliga funktionärer; samt 

3) övriga ärenden medelst enhälligt beslut. 

I 1 mom. 2. punkten nämnt beslut om överföring till enskild föredrag

ning upphäves 9 om ordinarie medlem det påyrkar. 

Omfattar------(15 § 3 mom. )------landskapsstyrulsen. 

17 §. (16 §). 

18 §. ( 1 7 §). 

19 §. (18 §). 

20 §. (19 §). 

21 §. ( 20 §). 

4 kap. 

Centrala ämbetsverket. 
22 §. (21 §). 

För handhavandet av landskapsförval tningen skn-1 J via <'le t nPnT.rnl ~ 

ämbetsverket finnas följande avdelningar~ 

1) kcm sl iavdelningen; 

2) finansavdelningen; 

3) kulturavdelningen; 

4) näringsavdelningen ;. samt 

5) kommunikationsavde1ningen. 

Dessutom------(21 § 2 mom.)------stadgas. 

23 §. (22 §). 

Av ärenden 9 som ankommer på landskapsstyre1sen 9 föredrages 
1) från kansliavdelningen 9 där kanslichefen, landskapssekrcteraren 

och planläggningsinspektören är föredragande 9 ärenden, som angår åländ 
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hembygdsrici, tt 9 rätt att idka näring 9 rätt att äga jord 9 Nordiska rådet 9 
allmän ordning och säkerhet 9 personalfrågor 9 kommunalförvaltning 9 

social- 9 hälso- 9 veterinär- och sjukvård9 planläggnings- och by~nads

verksarnhe te:g samt övriga ärenden 9 vilka icke hänför sig till någon 

annan avdelnings verksarnhe tsområde; 
2) från finans2vdelningen-----(22 § 1 mom. )-------landskapsbeskatt

ningen; 
3) från kulturavdelningen -----(22 § 3 morn.)------bildningsverk

samheten; 
4) från närings,,vdelningen 9 där näringschefen, la1]dskapsagronomen 

och landskapsforstmästaren (utesl.) är föredragande 9 ärenden, som 

angår utvecklande av närings1ivet 9 yrkesvägledning 9 sysselsättning 

och arbetskraft samt främjandet ov enskilda näringar i landskapet 

(utesl. ); samt 

5) kommunikationsavdelningen 9 där kommunikationschefen är föredra

gande9 ärenden angående väg- och vattenbyggnadsfrågor, landskapets 

trafikmedel och motorfordonsövervakningen . 

.Angående----(22 § 2 mom.)-------särskilt. 

24 §. ( 2 3 §). 

25 §. ( 24 §). 

26 §. ( 25 §). 

Tjänstemän och befattningshavare vid det centrala ämbetsverket 

utnämnes eller antages av landskapsstyrelsen 9 sed2n tjänsten eller 

befattningen varit lediganslagen under 30 dagar. Extraordinarie be

fattning kan dock besättas utan att lediganslås. 

Lantrådet samt innehavare av tjänst eller befattning beviljas 

tjänstledighet av landskapsstyrelsen, såvida ej annat följer av 16 §. 
Landskapsstyrelsen-----(25 § 3 mom.)-----avsked. 

27 §. (26 §). 

5 kap. 
Andringssökande. 

28 §. (27 §). 

Har landskapsstyrelsen fattat beslut eller vidtagit ämbetsåtgärd 9 

varöver besvär kan anföras på sätt i självstyrelse lagen för Åland stad

gas, skall landskapsstyrelsen i avseende å delgivning eller annan dylik 

åtgärd iakttaga de föreskrifter, som för motsvarande fall gäller läns
styrelses beslut. 

6 kap. 

Landskapets årsstater. 

29 § 0 ( 28 §). 



Ärende angående extraordinarie ansla g bere des och föredrages 

för l andskapsstyrelsen av den föredragande 9 som l andskapsstyrelsen 

på föredragning av finanschefen i ettvart f all ålagt denna uppgift. 

· 8 kap. 

lfäken ska per och granskning. 

38 §. ( 37 §). 

39 §. ( 38 §) . 

40 § 0 ( 39 §). 

41 §. ( 40 §). 

42 §. ( 41 §) • 

Har vid granskning -som förrätt a ts av i 40 och 41 §§ nämnda---

(41 § 1 mom.)-----förfalln. 

Försåvitt----- ( Llr l § 2 rnom. )-----tillfyllest. 

4 3 §. ( Llr2 §) 0 

Felaktig t förf a r ai1de ~ som icke föranleder i 42 . § nämnda----

( 42 §)-----förekommit. 

44 §. ( 4 3 §) • 

9 kap. 

Årsbokslut. 

45 § o ( L1-4 §) o 

46 §. (45 §). 

4 7 § 0 ( 46 § ) . 

48 §. (47 §). 

I ~ § avsedd årsbok skall innehålla bokslut 9 erforderliga redogörel

ser för l an dskapets ekonomiska förhållanden och tillstånd samt för däri 

under fin&1såret inträ ffade förändring ar och redovisning över använd
ningen av bevilja de extraordinarie anslag. 

49 §. ( 48 §). 

50 §. (49 §). 



-11~ 

10- kap. 
Revision. 

51 §.(50 §). 

För att på la:ndstingets vägnar utöva tillsyn över lagligheten 

och ändWilålsenligheten i förvQltningen och årsstaternas iakttagande 

tillsätter landstinget för varj~ finansår tre landskapsrevisorer och 

tre personliga ersättare för dem. (Uteslutning). 

Avlider revisor eller befrias han från sitt uppdrag innan tiden 

för uppdraget är ute 9 skall ersättaren trädn i hans ställe. I sådant 

fall 9 så ock då ersättare avlidit eller annars 0vgå tt, skall fyllnc.ds

~ verkställas. 
Sedan valet av landskapsrevisorer (utesl.) ägt rum skall revisorerna 

sammanträda för val av ordförande samt för att besluta om ordnandet 

av sin verksamhet. 

Instruktion för revisorerna fastställes av landstinget. 

5 2 §. ( 51 §). 

För landskapsrevisorerna finnes en revisionsbyrå 9 vars verksamhet 

övervakas av revisorernas ordförande. Vid byrån finnes en sekreterare 

samt inom rrunen för upptagna anslag nödig personal. Arbetsordning för 

revisionsbyrån fastställes av landstinget på förslag av talmanskonfe

rensen. 

53 §. (52 §). 

Landskapsrevisorerna----- ( 52 § 1 mom. )------bokslut. 

Vid behov-----(52 § 2 mom.)------stadghs i 44 §. 
54 §. (53 §). 

55 §. (54 §). 

56 §. (55 §). 

Denna lag träder i kraft den 1 j8J'.1uari 1973 med undantag av stadgan

dena i 4 och 5 §§, vilka trä_Q..~r_l__~raft den 1 november 1971.Genom 

denna lag upphäves lm1dskapslagen den 16 april 1952 om la:ndskapsför

val tningen i 1811dskapet Åland (22/52) samt landskapslagen den 9 mars 

1933 angående landäapets finansförvfil tning (3/33) jämte senare till
komna ändringar. 

I 23 § nämnda tjänster må inom ramen för ordinarie årsstaten inrät 

vid det centrala ämbetsverket jämväl sålunda~ att redan förefintlig 

tjänst utan minskning av den egentliga avlöningen endast till benämnli1 

en ombildas~ v2rvid innehavaren av den tidigare tjänsten överföres 

till innehavare av den ombildade tjänsten. 
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I 51 § nämnda revisorer~ vilka utsetts för finans året 1972 eller 

1913~ skall handha revisionen av d es s a fin a ns års r ä kenskaper. Den vid 

1971 å rs revisorsval utsedda revisorns u drag skall likaså gälla 

sagda två f i nans år . Val a v revisorer förrättas först a 

~ången för fin a ns år e t 1974. 

Mariehamn, d en 

På 

Nä rvarande i utskottet~ ordföranden Dahlman ~ vice ordförand e n 

Persson samt l e d runöterna Curt Carlsson~ Sundblom och Östling. 


