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LAGUTSKOTTETS betänkande nr 39/1970-71 
Framst,n+ 27/1971. oed anledning av Ålands landskapsstyrelses 

framställning till Ålands landsting med 

förslag till l a ndskapslag om Ålands land

skapsstyrelse och till landskapslag orn 

landskapets finansförvaltning. 

Med anledning av ovannämnda framställning 9 varöver Landstinget 

inbegärt utskottets utlåtande 1 får utskottet 1 som i ärendet hört l a g-

beredningssekreteraren Sune Carlsson, härmed vördsamt anföra följande~ 

Sedan . Landstinget vid behandlingen av förslaget till ny landstings

ordning beslutat införa behandling med kvalificerad oajoritet för vis

sa betydelseful~a lDndskapslagar borde givetvis det i framställningen 

ingående förslaget till landskapslag om Ålands landskapsstyrelse under

gå sådan behandling. Utskottet har likväl funnit att detta icke är 

möjligt eftersom Landstingets beslut om antagande av ny lnndstingsord

ning med all sannolikhet icke kan träda i kraft under den tid förelig

gande framställning behandlas. Av denna orsak måste behandlingen slut

föras j_ hittills gällande ordning och ingressen bör därför icke upp

tnga uppgift om annan behandling. 

Av det sagda följer också att stadgandet i 27 § lDndskapslagen om 

Åls.nds 1an dskapsstyrel se måste utgå. Landstinget beslöt i samband med 

antaga."'lde av landstingsordningen att lcmdskapslag 1 som skall skyddas 

av krav på kvalificerad majoritet för ändring 9 jämväl bör antagas i 

sådan ordning. Det vore därför enligt utskottets mening icke förenligt 

med Landstingeis uppfattning att nu införa sådm1t skydd i den föresl:=1.enri 

lngen. 

Då likvä l just lm1dskap sl9.gen om Ålands landskaps styrelse innehå ller 

sådana till lCJDdskapets konstitution hänförliga stadgan den, som borde 

åtnjuta den större beständighet man avser uppnå med krav på kvalifice

rad majoritet, anser utskottet att ett stadgande sådant som den före

slagna 27 § kan införas i landskapslagen om Ålands landskapsstyrelse 

efter det den nya landstingsordningen trätt i kraft. Därvid skulle det

ta stadgande antagas i den ordning den nya landstingsordningens 55 § 

stadgar. 

La~dskapslagen o:o Ålands lru1dskapsstyrelse. 

1 §. I frrunställningen föresl å s att landskapsstyrelsen skulle handha 

"landskapets allmänna styrelse och förval tg~Hg~rtdfl~Sf_fi~~1~:1ncf1-g1:R8ter 
detta uttryckssätt alltför oklart då jämväl länsstyrelsen/handhar all

männa förvaltningsuppgifter i landskapet och då landskapet såsom för

valtningso:oråde sam:oanfaller med länsförvaltningens område. Utskottet 

föreslår därför att uppgifterna för landskapsstyrelsen skulle anges 
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~ås9m ''landskapets allmänna själ vstyrel seförval tning". 

Då det fcke tidigare finnes stadgat att vicelantrådet skall utses 

av !Jands ting~t, har utskottet kompletterat lagtexten med ett sådant 

stadgande. 

~ S~adgsq:1det i 2 mon. om överföring av beslutanderätten i vissa 

ärenden är, genom hänvisningen till 11 §, begränsad på det sätt denna 

paragraf innehåller. Landskapsstyrelsens rätt att tillsätta särskilda 

förvaltningsorgan kan sålunda icke avse överföring jämväl av beslutande

rätt på dem utan de måste tillkomma enbart för beredning, r ådgivning 
.... .. 
och andra uppgifter, som icke innefattar slutligt beslutande i ärenden. 

Även om begreppet 'förvaltningsorgan' måhända kan missuppfattas, an
ser utskottet att det täcker den mångfald av kommitteer, kommissio~er? 

nämnder I!1.m., som visat . sig behövli g inor;i landskapsförval tningen . 
.2._§_. Då stadgandena i denna paragraf överensstämner med Landstingets 

tidigare fattade beslut i frugan om parlar1entarism i landoopets för

fattning, har utskottet omfattat försl aget. LedElilloten Sundblom ansåg 

dock 2tt det av utskottet i betänkande nr 35/1970-71 (Framst. nr 6/1971) 
framförda förslaget hade inneburit en för landskapet bä ttre lämpad form 

av parlamentarism. 

§,_:1• Stadgandet överensstämmer med Landstingets tidigare fattad e beslut 

föruto L1 att ett förtydli gan de införts så lunda, att framförCIDdet 8.V 

förtroendefrågo.n bör ske i samband med fr8IIl ställningens överlämnande 

eller under dess behandling. Detta bör icke innehålla någon ändring i 

sak eftersom orden 11 011 sådant avgörande faller", anger att ställnings

tagande t frå n lantrå d ets eller landskapsstyrelsens sida bör ske därför
innan. 

Utskottet ha r fäst avseende vid att formerna för förverkligandet av 

parlmnentarism i landskapet bör vara sådana, att en fruktbar dialog 

mell a n Landstinget och landskapsstyrelsen möjliggöres bättre än hi t

tills varit fallet. Därför har utskottet i sitt betänkande nr 35/1970-71 
för eslagit en srJidigare form för diskussionen kring l andskape ts centra

la problem. Då likvä l Landstinget icke kunnat omfatta nämnda förslag, 
vill utskottet icke nu föresl å ändring i sådan riktning. 

Enligt allmänna r ä ttsprinciper bör ett förslag eller en framställning 

kunna å tertaga s till dess den blivit slutligt behandlad. Det bör så lun
da icke föreligga något hinder för, att landskapsstyrelsen eller lant

r åde t å tertar en ställd förtroendefråga , i det fall att man vid över

läggning i ärBndet kunnat enas om en lämplig utforoning av beslutet. 

Utskottet har på grund härav omfattat föreslagen lydelse av stadgandet. 
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1.J... För att ovisshet icke skall komma i fråga beträffande avgivet sam
tycke ·till mottagande av kandidatur för lantråds- eller ledamotsupp

drag har utskottet infört krav på att samtycket skall-ges skriftligt. 
~_::.1· JJydelsen av lantrådets och ledamöternas högtidliga försäkran har 
för konsekvensens skull givits srunma utformning som I1andstinget antagit 

för talmännens försäkran. Skillnaden mellan talmännens försäkran och den 
nu föreslagna lydelsen är att ordet tiupprätthålla" är ersatt med "främ
ja" vilket utskottet finner lämpligare för de förvaltningsuppgifter 9 

som utgör landskapsstyrelsens betydelsefullaste åligganden. 
15 j. Ordförande i landskapsstyrelsen bör normalt vara lantrådet. Ut
skottet har föreslagit ändring av det vaga uttryckssättet i paragrafens 
första mening genom uteslutning av vicelantrådet. Han skall träda i 
lantrådets ställe vid förfall enligt stadga:ndet i 1 §. 

22 §. Utskottet har tidigare i sitt betänkande nr 35/1970-71 berört 
frågan om, vilken avdelning som skall handlägga planläggnings- och 
byggnadsärenden. Då fr81llställningens förslag överensstämmer med utskot
tets uppfattning 9 omfattar utskottet förslaget i detta avseende. 

En bättre konsekvens i benämningen av avdelningarna och deras avdel
ningschefer vore enligt utskottets uppfattning eftersträvansvtird •. , Ut
skottet har likväl stannat för att icke föreslå ändring i förslaget. 
Måhända kommer lagens praktiska genomförande att föranleda framtida 
justeringar av lagtexten 9 varvid också denna synpunkt kunde beaktas. 
il_~. Stadgandet i självstyrelselagen o:w besvär över landskapsstyrelsens 
beslut har i oånga fall vållat svårigheter i tillämpningen. Numera hnr 
dock i praxis klarlagtsj att 40 § 1 mom. självstyrelselagen anses gälla 
enbart laglighetsbesvär. Stadgandet hör dock till deo som i första 

hand borde omarbetas vid en revision av självstyrelselagen. Utskottet 
föreslår därför 9 att den aktuella paragrafen i framställningen ges for
men av en hänvisning till självstyrelselagen, i vilken stadganden om 
besvärsrätten uppenbarligen måste ingå. 
f..2._j,. Utskottet har tidigare framfört den uppfattningen (bet. nr 33/ 
1970-71) att landskapsstyrelsen bör avge en berättelse till Ålands 
landsting, vilken kan ingå såsom en avdelning i den planerade årsboken. 
Utskottet anser därför att benämningen berättelse bör användas i detta 
s arnmanhan g. 
Slutstadgandet. Landskapsstyrelsen har avsett att med den i framställ
ning nr 29/1971 föreslagna lagändringen stadga om upphävande jämväl 
av sådana stadganden, som från den 1 januari 1973 kommer att upphöra 
att gälla på grund av landskapslagen om Ålands landskapsstyrelse. Ut
skottet anser dock att i slutstadgandet borde införas att mot denna lag 
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s tri dand e stadganden i gällande förvaltningslag upphöra att gälla den 
1 januari 1973. Enligt planen för den pågående revisionen skulle hela 
detta lag.stiftningsornråde förnyas därförinnan. Då Dan likväl icke kan 
bortse från möjligheten att denna plan av någon anledning icke kan 
genomföras inom avsedd tid, bör man enligt utskottets åsikt välja en 
väg 9 som för varje skede möjliggör en klar regel för vilken lag som för 
tillfället är gällande. 

Landskapslagen om landskapets finansförvaltning. 
26J.. Paragrafens 1 mom. innehåller en upprepning av stadgandet i 24 § 

1 mom. Utskottet har omarbetat detta stadgande, varvid utskottet icke 
avsett att minska revisorernas befogenheter att granska ~örvaltnings
verksamheten. 
Slutstadgandet. Det första momentet har omarbetats med samma motivering 
som gäller för slutstadgandet i föregående lagförslag. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå, 
att Landstinget måtte antaga lagförsla

gen med följande ändringar: 

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

om Ålands landskapsstyrelse. 

I enlighet med Ålands landstings beslut (utesl.) stadgas~ 
1 §. 

För handhavandet av landskapets allmänna sjä.lvstyre!§eförvaltnin& 
tillsättes en landskapsstyrelse, bestående av lantrådet och sex ordi
narie ledamöter, samt personlig ersättare för envar ledamot. En av 
de ordj_narie ledamöterna skall landstinget utse till vicelantråd för 
att vid förfall för lantrådet fullgöra dennes åligganden. 

Vad i ·-------(2 mom. )----- annorlunda stadgas. 
Landskapsstyrelsen biträdes----- (3 mom.) ------ centrala ämbets

verk. 
7 §. 

Valbar till-----( 1 mom.) -----i landstingsval. 
Ledamot i----- (2 mom.) ------ för landskapsstyrelsen. 
Av kandidat för val av lantråd eller ledamot i landskapsstyrelsen 

erfordras att han givit sitt skriftliga samtycke till att emottaga 
uppdraget. 

8 §. 
Lantrådet och ledamöterna i landskapsstyrelsen .§12svarar för sina 

tjänsteåtgärder fil_?.ligt all_!Yän lag. 

9 §. 
Innan lantrådet och ledamöterna tillträder sina uppdrag, skall de 

i landskapsstyrelsen i närvaro av landstingets talman och landshöv
dingen eller företrädare för dem avgiva denna försäkran: "Jag NN för
säkrar att jag vill i utövningen av mitt uppdrag i Ålands landskaps
styrelse efter all ...min förmåga främja den rätt, som i enlighet med grund~ .ianasKap e-c 
lagarna tillkommerllfJ..ands befolkning samt rikets regering och riksdagn. 

15 §. 
Ordförande vid landskapsstyrelsens sammanträden är lantrådet (ut~

sl.). Vid förfall för både lantrådet och vicelantrådet föres ordet av 
den till åren äldste ordinarie ledamoten. 

Landskapsstyrelsen är-----(2 mom.)------ är närvarande. 
Vid förfall ------(3 mom.)------ hans ställe. 

24 §. 
Besvär över landskapsstyrelsens beslut anföres såsom i självstyrel

selagen stadgas. 
25 §. 

Landskapsstyrelsen skall årligen senast i början av den session, 
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under vilken förslaget till ordinarie årsstat framlägges 9 till lands
tinget avgiva en berättelse över landskapets förvaltning och ekono
miska tillstånd samt över verkställigheten av landstingets beslut. 

27 §. 
(Uteslutning) o 

27 §. ( 28 §). 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1973. Genom densamma upp
häves de stadganden i landskapslagen den 16 april 1952 angående land
skapsförval tningen i landskapet Åland ( 22/52) som stå i strid med stad
gandena i denna 1.§:g_. I 22 § nämnda tjänster må inom ramen för ordina
rie årsstaten inrättas därförinnan. 

I 22 §-----( 2 mom.)------ ombildade tjänsten. 

L a n d s k a p s 1 a g 
om landskapets finansförvaltning. 

26 §. 
Det åligger landskapsrevisorerna att (utesl.) utreda allt det, som 

är påkallat för att erhålla en tillförlitlig uppfattning om årsstater
nas iakttagande samt om riktigheten av landskapets räkenskaper och bok
slut. 

Vid behov--~-( 2 mom.)------ i 17 §. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1973. Genom denna lag upphä
ves landskapslagen den 9 mars 1933 angående landskapets finansförvalt
ning ( 3/33) jämte senare tillkomna ändringar ävensom de stadganden 
i landskapslagen den 16 april 1952 angående landskapsförvaltningen i 
landska et Åland (22/52) som stå i A strid med stad andena i denna la • 

I 24 §------ (2 mom.)------ fi ansåret 1974. 

Mariehamn, den 3 

'ltllt~s vägnar: 

ahlrnanU) -

I 
Närvarande i utskottet:ordföranden Dahlman 9 ·ceordföranden Persson 

samt ledamöterna Curt Carlsson (delvis) 9 Sundblom och Östling ävensom 
ersättaren Wideman (delvis). 


