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LAGUTSKOTTETS betänkande N2 6/1954 med anled
ning av landskapsstyrelsens framställning 
till Ålands landsting med förslag till land, 
skapslag om ändring av landskapslagen angåen
de landskapsförvaltning en i landskapet Åland, 

utfärdad den 16 april 1952.( ~ 9/1954). 
Förenämnda framställning, varöver landstinget inbegärt lagutskot

tets utlå tande, har utskottet behandlat och får för landstinget vörd-
sammast framhålla följande: 

På skäl, som landskapsstyrelsen i sin motivering framhåller, är det 
nödvändigt att genom landskapslags tiftning komplettera och ändra land-
skapsförvaltningslagen. Dock ställer sig utskottet betänksamt till 
förslaget att medgiva landskapsstyrelsen rätt att undantagslöst be
vilja dispe;_:s från de av landska11slagen föreskrivna formella kompe
tensfordringarna för de ordinarie tjänstemännen. Sådan oinskränkt 
dispensrätt kan leda till för l an ds kapet icke önskvärda konsekvenser. 
I .-viss utsträ ckning synes den k unrJ.a medgivas. Utskottets flertal 
har omfattat til·läggsförslaget i 45 paragraf ens sista moment endast 
så vitt frå ga kan uppstå om dispens för bokförare och innehavare av 
konsulents- och instruktörsbef attningarna. 

Under ärendets behandling har landskapsarkeologen Matts Dreijer 
meddelat utskottet, att kompetensfordringarna för landskapsarkeolog
tjänsten äro oriktiga och oklara i den form de föreligga i landskaps
styrelsens förslag, beroende på i tiden begånget korrekturläsningsf el 
vid tryckningen av Ålands författningssamling, därifrån de avskrivits 

i det föreliggande förslaget. Utskottet har tillrättalagt det fel
aktiga och oklara i enlighet med landskapsarkeologens uppgifter. 

Hänvisande till det ovansagda f å r utskottet därför för landstinget 

vördsammast föreslå, 
att landstinget ville godkänna lag

förslaget, dock sålunda att nedannämn
da lagrum erhålla följande lydelse: 

45 §. mom. 6. 
•Av landskapsarkeologen fordf:tff~~ilosofie kandidatexamen med antin-

gen 1) högsta vitsord i Finlands~och de nordiska ländernas arkeologi 
och vitsord i å tminstone två av f öljande vetenskapsgrupper:Finlands 

historia eller nordisk historia, nordisk filologi, nordisk kulturhis
toria och f olklivsf orskning eller finsk-ugrisk etnogTafi och konst
historia eller 2) högsta vitsord i ett ämne inom någon av dessa · veten
skapsgrupper , cum laude a pprobatur i Finlands och de nordiska län-
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dernas arkeologi och vitsord inom någon av de övriga nämnda vete 
skapsgrupperna 11

• 

45 § mom. 16. 
"Från i denna paragraf nämnda kompetensfordringar för ordina 

innehavare av bokförar-, konsulents- och instruktörsbefattninga 
landskapsstyrelsen bevilja undantag, då särskilda skäl därtill f 

ligga." 
Mariehamn den 10 mars 1954. 
På lagutskottets vägnar: 

~~~~ 
Herman Mattsson. 

Närvarande i utskottet: Herman Mattsson, ordförande, Jan Erik Er 

Paul Påvals, Eliel Persson och Gösta Nordman. 


