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STORA UTSKOTTETS betänkande m 21/1959 öve r 

landskapsstyrelsens framställning Ng 15/1959 

till Ålands landsting med förslag t~ll landsk~s

lag om ändring av landskapslagen om landskaps

förval tningen i landskapet Åland. 

Landstinget, som i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande 

16/1959 har därjämte inbegärt stora utskottets utlåtande. 

Stora utskottet, som ingående granskat lagutskottets betänkande i 

rendet, har hört lantråde t, samt tagit del av uppgifter om mö j lig~e-~erna 

tt tillämpa de bägge system, som framgå av handlingarna. Mot land3kaps

tyrelsens förslag ville stora utskottet göra den invändningen, at~ lag

eredningsuppgifternas fördelande på två föredragande ej ur alla s;rn-

1.mkter synes vara lyckat. Mot lagutskottets förslag har stora utskottet 

tt anföra det, att en flaskhals uppenbarligen uppstår då beredningens 

örslag skall läsas in av landskapsstyrelsens föredragande och därefter 

~ till föredragning. Systemet synes ej heller vara billigare än för

~rkligandet av landskapsstyrelsens förslag. 

Stora utskottet har stannat för en l ösning av i stora drag följande 

:mehåll: 

Vid kansliavdelningen inrättas en tredje sekreterartjänst, men så 

tt arbetsfördelningen blir följande: 

en äldre landskapssekreterare och 

en yngre landskapssekreterare, vardera för förvaltningen samt en lag

~redningssekreterare vid landskapsstyrelsens l agberedningsbyrå. 

Om det betvivlas, att lagberedningssekreteraren skulle ha tillräckligt 

~d arbetsuppgifter, kunde landskapsstyrelsen beredas möjlighet att till 

2gberedningssekreterarens föredragning överföra även förvaltningsärenden, 

2gberedningssekreteraren borde ensam bereda de lagförslag, som landskaps-.. . 
~yrelsen ej hänskjuter till beredning i kommitten. I lagberedningskom-

Ltte borde l agberedningssekreteraren vara självskriven ordförande med 

~yldighet att själv föra protokollet om ej landskapsstyrelsen för visst 

111 beslutat att skild sekreterare får kall as. Lagberedningssekreteraren 

)redrar lagstiftningsfrågor i landskapsstyrelsen. 

Då stora utskottets inställning i väsentliga delar avvek från lag

~skottets, beslöt stora utskottet den 19 november att inbegära nytt ut

itande av lagutskottet i stöd av landstingsordningens 48 § 6 mom. var

-d bl.a. förenämnda synpunkter medQ;elades lagutskottet. 

Lagutskottet anför i sin svarsskrivelse till stora utskottet föl
mde: 
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"Lagutskottet har ånyo behandlat ärendet och tagit del av stora ut

{ottets synpunkter. Därvid har utskottet funnit, att kravet på bättre 

1gberedning ordnad enligt dessa synpunkter, visserligen kan bliva bätt

~ tillgodosett än genom landskapsstyrelsens förslag, men utskottet anser 

)rtfarande, att landskapets intressen och behov bäst tillgodoses, om 

1gberedningsarbetet genom särskild landskapslag ordnas enligt den grund-
1

• 

inje, som utskottet uppdragit i sitt förslag. Vissa detaljer av under

rdnad betydelse kunna m9jligen regleras bättre, än utskottet föreslagit. 

Då ärendet låg i lagutskottet för beredning, fann utskottet det möta 

i stora svårigheter att i landskapsstyrelsens förslag till ändring av 

örvaltningslagen inarbeta de stadganden, som ingå i förslaget till land

kapslag om lagb~redning. Utskottet valde därför utvägen att uppgöra för

lag till särskild landskapslag. Samma svårigheter synas komma att möta 

tora utskottet att i ärendets nuvarande behandlingsläge inarbeta sina 

ynpunkter i framställningens ändringsförslag. För den händels lagut

kottets förslag - med eller utan ändringar - sålunda icke kan omfattas 

v stora utskottet, f9reslår lagutskottet, att stora utskottet ville 

aga under övervägande att förkasta landskapsstyrelsens framställning 

ch hemställa hos landstinget, att landskapsstyrelsen anmodas att pröva 

rågan i hela dess vidd med anlitande av expertis och beaktande av vad 

äri under landstingsbehandlingen framkommit samt att till land fstinget 

nkomma med härav betingad framställning." 

Stora utskottet har hört lantrådet vid tvenne tillfällen och av hans 

ttalanden funnit att frågan ur landskapsförvaltningens synpunkt inte 

ål ytterligare uppskov utan betydande olägenheter för landskapsstyrel

ens arbete. På grund härav har stora utskottet valt att omarbeta den 

öreliggande framställningen och betänkandet i stället för att föreslå 

örkastande, vilket kunde ha varit befogat på grund av sakens delvis 

utredda läge. 

Utskottet har ändrat paragraferna 17, 29, 30 och 45 i framställningen 

m ändring av landskapslagen angående landskapsförvaltningen samt där

ill fogat en ny 29a § med beaktande av den ovan angivna arbetsfördel

ingen mellan de tre sekreterarna. Stora utskottet har även omarbetat 

agutskottets förslag till lagberedningslag så att en lagberedningsbyrå 

id landskapsstyrelsen skulle inrättas för att handhava lagberednings

rbetet i mindre frågor, utföra kommitteernas kansliarbete ävensom göra 

tredningar föranledda av hemställningsmotioner. För vidlyftigare lag

tiftningsfrågor borde utses kommitteer i större utsträckning än 
.i ttills. 

-
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Då det gällt att avgöra huruvida lagberedningskommitte borde till

ttas på vissa år eller för tillfälligt ändamål har utskottet ansett att 

llfälliga kommitteer vore att föredraga, å tminstone tillsvidare. 

Detaljstadgandena om lagberedningsbyrån och betr,äffande kommitteernas 

betssätt har föreslagits enligt lagutskottets förslag till alla väsent

sa delar och s å l ångt som varit möjligt med den lösning av frågan som 
ora utskottet föreslår. 

På grund härav får utskottet vördsamt f öreslå 

1. att landstinget ville antaga följande 

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

om ändring av landskapslagen angå ende landskapsföpvaltningen i 

landskapet Åland, 

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 17, 21 1 29, 30, 31, 45 

h 48 §§ landskapslagen den 16 april 1952 angående landskapsförvaltningen 

landskapet Å1 and (22/52), sådana de lyda i landskapslagen den 1 april 

59 (7/59) och tillfogas en ny 29a § s å som följer: 

17 §. 
Landskapsstyrelsen och lantrådet biträdas av följande tjänstemän och 

fattningshavare: 

vid kansliet; äldre landskapsserkreteraren, yngre landskapssekretera

n och landskapskanslisten ; 

vid lagberedningsbyrån: lagberedningssekreteraren; 

vid kamreraravdelningen: landskapskamreraren, huvudbokföraren, k assö

n och biträdande bokföraren-kassören ; 

vid lantbruksattelningen; landskapsagronomen, kolonisationsinspektören, 

llika biträdande landskapsagronom, husdjurs- och jordbrukskonsulenten, 

kföringskonsulenten, trädgårdskonsulent en, byggmästaren, fiskerkonsu

nten och fiskeriinstruktören; 

vid forstavdeln ingen! landskapsforstmästaren, skogsvårdsinstruktören, 

trädande skogsvårdsinstruk tören och plantskoleskötaren samt skogv akta

n-arbetsledaren ; 

v id vägavdelningen i landskapsvägingenj ören, tvenne vägbyggmästare och 

gerförvaltaren ; 

landskapsarkeologen; 

f ör samtliga avdelningar gemensamt: 

landskapsregistratorn-arkivarien, tvenne r enskr iverskor samt v akt-

.staren, vilka närmast underlyda kansliet ; 

folkskolinspektören, som närma st underlyd e r k::i.rn=il i ot' 
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byggnadsinspektören, som närmast underlyder kamreraravdelningen ; 

landskapshälsosyster-barnmorskan, som närmast underlyder kansliet. 

Föredragande inför landskapsstyrelsen äro äldre landskapssekreteraren, . 

om är chef för kansliet, lagberedningssekreteraren som förestår lag-

3redningsbyrån, yngre landskapssekreteraren 1 f olkskolinspektören, land- 1 

1.mpskamreraren, som är chef för kamreraravdelningen, landskapsagronomen,, 
. ' 

en är chef för lantbruksavdelningen, kolonisationsinspektören, land-

k~psforstmästaren, som är chef för forstavdelningen, landskapsvägingen

ö?en, som är chef för vägavdelningen, samt landskapsarkeologen. 

Förutom i 1 mom. nämnda innehavare av tjänster och befattningar kunna 

non ramen för beviljade anslag extraordinarie befattningshavare samt 

illfälliga funktionärer anställas. 

21 §. 
~xpeditioner i anledning av l andskapsstyrelsens beslut och övriga åt

öranden skola undertecknas av lantrå det och kontrasigneras av veder

örande föredragande. 

]är vederbörande föredragande ensam fattat beslut om förberedande å t

ärd, skall däröver utfärdad expedition av honom undertecknas på tjäns

ens vägnar. 

Vid förfall för lantrå det eller lantrå dets ställföreträdare må ex

edition, om ärendet är brådskande, undertecknas ~å landskapsstyrelsens 

ägnar av två föredragande, av vilka den ena bör hava föredragit ären

et och den andra vara antingen äldre; landskapssekreteraren, yngre 

andskapssekreteraren eller landskapskamreraren. 

29 § . 
Äldre landskapssekreteraren åligger att såsom föredragande handlägga 

renden, som angå: 

1) polisväsendet; 

2) lärdomsskolan och sjöfartsundervisningen samt beslut av folkskol-

nspektören, som skola underställas landskapsstyrelsen; 

3) inrättande och indragande av tjänster eller befattningar ; 

4) 

5 ) 
6) 

tjänsteförslag 9. 

besättande av tj änst eller befattning och beviljande av 

landskapsstyrelsens sammanträdes t ider samt tjänstetiden 

jänstemän och befattningshavare; 

avsked ; 

för 

7) övriga ärenden, vilka enligt denna landskapslag eller särskilda 

öreskrifter ankomma på honom såsom chef för kansliavdelningen. 

I arbetsordningen kan bestämmas, att även andra än ovannämnda ärenden 

kola handläggas av äldre landskapssekreteraren. 
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29a §. 

371 

Lagberedningssekreteraren åligger att såsom föredragande handlägga 

.renden, som angå lagberedningen till Ål ands l andsting och förslag till 

andskapsförordning samt tillsättande av lagberedningskommitteer enligt 

ad som stadgas i l andskaps lagen om l andskapet Ålands lagberedning. 

I arbetsordningen kan bestämmas, att ärenden, som ankomma på landskaps 

ekreterarnas föredragning skola handläggas av l agberedningssekreteraren. 

30 §. 
Yngre landskapssekreteraren å ligger att såsom föredragande handlägga 

renden, som angå 

1) l andskapets medicinalförvaltning 9 

2) arbetsordning för tjänstemännen och befattningshavarna; samt 

3) övriga ärenden,, vilka enligt särskilda föreskrifter eller arbets

~dning ank omma på honom. 

Folkskolinspektören äger föredraga samtliga på landskapsstyrelsen 

ikommande folkskolärenden med undantag av dem, som nämnas i 29 § 
mom. 2 punkten. 

Landskapskanslistens arbetsuppgifter medde l as i arbetsordningen. 

31 §. 
Landskapskamreraren å ligger att som föredragande handlägga ärenden, 

•m angå: 

1) l andskapets inkomst- och utgiftsstat 9 

2) granskning av underredogörares räkenskaper och medelsförvaltning; 

3) utanordningar; 

4) ansökningar om l andskapsunderstöd, -bidrag och l ån, för såvitt 

icke i arbetsordningen ankomma på någon annan föredragande9 

5) landskapsskatt och l ån f ör l andskapsförvaltningens finansiering; 

6) l andskapets egendom, såvitt icke någon del därav enligt arbetsord

ngen står under uppsikt av någon annan föredragande; 

7) tjänstemäns och befattningshavares hänförande till avl öningsklass 

nt ansökningar om ålderst illägg och pension; s ~ ock ärenden angående 

~nst ledighet och semester åt tjänstemän och befattningshavare. 

På landskapskamreraren ankommer vidare: 

8) att tillse, att meddelade föreskrifter rörande medelsförvalt-. 
1gen iakttagas samt att draga försorg om och ansvara för att kamrerar-

le lningens samt underredogörares räkenskaper och kassor periodiskt 

iörigen revideras9 

9) att vidtaga av l andskapets fördel påkallade åtgärder, där undfer-
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iogörare tillgripit eller förskingrat omhänderhavna medel eller brist 

dessa medel yppats eller ock sådant förhållande uppdagats vid döds-

11; 

10) att förteckna och förvara till kamreraravdelningen ingivna bar

nsförbindelser och andra säkerhetshandlingar; 

11) att draga försorg om att vid revisioner hos underredogörare och 

d tjänsteavträdelser tillkomna protokoll förvaras av kamreraravdel

ngen; 

12) att tillse, att såväl kamreraravdelningens som underredogörarnas 

kföring handhaves enligt gällande föreskrifter; samt 

13) att fullgöra övriga åligganden, som enligt denna landskapslag 

ler särskilda föreskrifter ankomma på honom i egenskap av chef för 

nreraravdelningen. 

I arbetsordningen må kunna bestämmas, att även andra än ovannämnda 

enden skola handläggas av landskapskamrerareh. 

45 §. 
Kompetensvillkor för landskapssekreterarna och lagberedning~sekrete

ren är juriskandidat- eller högre rättsexamen eller tidigare högre 

rvaltningsexamen. 

Om kompetensvillkor för folkskolinspektören är särskilt stadgat, 

Kompetensvillkor för landskapskamreraren är antingen 

juriskandidatexamen, högre rättsexamen eller tidigare högre förvalt-

ngsexamen eller 

ekonomiekandidatexamen med högre vitsord i företagsekonomi och vits

i i nationalekonomi eller politiceskandidatexamen med högre vitsord 

företagsekonomi och vitsord i nationlaekonomi. 

För landskapsagronomtjänsten och kolonisationsinspektörstjänsten er

rdras avlagd agronomisk ämbetsexamen samt praktisk erfarenhet vid 

ntbruk. 

Landskapsforstmästaren bör uppfylla villkoren för erhållande av extra- , 

iinarie forstmästartitel. 

Landskapsvägingenjören bör hava avlagt väg- och vattenbyggnadsingen

rsexamen vid Tekniska Högskolan i Finland eller någon annan högskola 

i motsvarande kurs. 

Av landskapsarkeologen fordras filosofie kandidatexamen med antingen 

högsta vitsord i Finlands och de nordiska ländernas arkeologi och 

tsord i åtminstone två av följande vetenskapsgrupper: Finlands histo

~ och nordisk historia, nordisk filologi 1 nordisk kulturhistoria och 

lklivsforskning eller finsk-ugrisk etnografi och konsthistoria eller 

I 
I 
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) högsta vitsord i ett ämne inom någon av dessa vetenskdpsgrupper, 

lm laude approbatur i Finlands och de nordiska ländernas arkeologi och 

~tsord inom någon av de övriga nämnda vetenskapsgrupperna. 

Vidare fordras av landskapsarkeologen praktisk erfarenhet i arkeolo

_skt och etnografiskt fältarbete samt museipraktik ävensom genom veten

:apliga publikationer ådagalagd insikt och förmåga att behandla arbe t s

tteriealet. 

Vägbyggmästarna, byggmästaren vid lantbruksavdelningen och byggnadskon- \ 

1lenten skola hava avlagt byggmästarexamen vid teknisk skola. 

Av landskapsregistratorn-arkivarien och landskapskanslisten fordras 

·lagd lägre rättsexamen; 

Av huvudbokföraren och kassören fordras avlagd lägre rättsexamen 

ler vid högskola avlagd ekonomisk examen, som berättigar till titeln 

plomekonom. 

Husdjurs- och jordbrukskonsulenten samt bokföringskonsulenten skola 

va genomgått sådant lantbruksläroverk, varifrån dimmission berättigar 

11 titeln agrolog. Trädgrådskonsulentens kompetensvillkor är genom

ngen två-årig trädgårdsskola. 

Fiskerikonsulenten och fiskeriinstruktören skola hava genomgå tt teo-
' 

tisk kurs vid fiskarskola och fiskerikonsulenten dessutom kurs vid 

ndelsskola eller -institut. Vardera skola innehava sådan praktisk er

renhet på fiskerinäringens område, som landskapsstyrelsen prövar nö

g för befattningens handhavande. 

Skogsvårdsinstruktörens samt biträdande skogsvårdsinstruktörens och 

lntskoleskötarens kompetensvillkor är genomgången kurs vid forstskola, 

n berättigar till titeln forsttekniker. 

För annan här ovan icke nämnd tjänst ell er befattning fordras s å dan 

i 

'I 

il 

Il 

1om tidigare verksamhet ådagalagd skicklighet och förmåga, som tjänstens 1 

Ler befattningens framgångsrika handhavande förutsätter. 

För extraordinarie befattning fordras så dan kompetens, som land

~psstyrelsen vid befattningens inrättande beslutat. 

Från i denna paragraf nämnda kompetensfordringar för ordinarie inneha

~ e av bokförar-, kassörs-·, konsulents-, och instruktörsbefattningar 

l landskapsstyrelsen bevilja undantag, då särskilda skäl därtill f ö
_igga. 

48 ~ . 

Lantrådet äger årligen åtnjuta semester på sätt därom är särskilt 

Ldgat • 

Tjänstemän och befattningshavare tillkommer semester på tid, som 

.Ql 
' 

I 

! 

: 
' 

I 

I 
! 

I 

I 
l 

i 

I . 
: 
r 
I 

I 

i 
I 

' 

I 

I 

i 

I 
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T lantrådet bestämmes, i enlighet med vad därom är särskilt stadgat, 

Ldre landskapssekreteraren må icke åtnjuta semester samtidigt som 

1ntrådet med mindre landskapsstyrelsen därtill bifaller. 

373 I 

Tjänstledighet åt lantrådet samt innehavare av tjänst eller befatt

_ng beviljas av landskapsstyrelsen 1 som även äger bevilja tjänsteman 

.ler befattningsshavare ansökt avsked. 

2. att land f stinget ville antaga nedanstående 

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

om landskapet Ålands lagberedning. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

1 §. 
För den sakliga, l agtekniska och språkliga beredningen av förslag 

11 landskapslagar , landskapsförordningar samt sådana beslut av land

~psstyrelsen, vilka publiceras i Ålands författningssamling, finnes 

1 landskapsstyrelsen en lagberedningsbyrå , som förestås av lagbered-

1gssekreteraren. 

2 §. 
På lagberedningsbyrån ankommer att till landskapsstyrelsen inkomma 

i skriftliga, motiverade utlå tanden och förslag i ärenden, som nämnas 

L § • 

På lagberedningssekreteraren ankommer att följa med utvecklingen av 

~ stiftningen samt att framställa behövliga l agstiftningsförs lag i land

Lpsstyrelsen. 

Utlåtanden och förslag skola utformas s å som färdigt utarbetade för

;tningstexter. 

3 §. 
Lagberedningen utföres, då landskapsstyrelsen finner så behövligt, 

l agberedningskommitteer, som tillsättas av landskapsstyrelsen. Med

marna skola vara för i 1 och 2 §§ nämnda uppgifter lämpliga personer. 

beredningssekreteraren fungerar som l agberedningskommit tes ordf örande. 

Lagberedningskommitte må antaga sekreterare, därest landskapssct,Yrel-

medgivit detta. I andra fall föres protokollet av lagberednings sek

eraren. 1agberedningskommitte må även höra sakkunniga. Landskaps

relsen må för viss beredningsuppgift f örordna s ä rskilda sakkunniga till 

beredningsbyrå ns eller lagb eredningskommitt~ s bistånd. 

4 §. 
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Föredragande vid landskapsstyrelsen samt annan innehavare av land

apst jänst eller -befattning är pliktig att på kallelse av lagbered

ngskommi tte närvara vid dennas sammanträde samt lämna erforderliga 

plysningar eller utredningar åt lagberedningsbyrån. 

5 §. 

'l 
I 
Il 

ff 

111 

Avgår medlem av lagberedningskommitte eller har han laga förfall, skal] 

~ans ställe förordnas annan,. så vitt lagberedningens arbete det påkal-

r • 

6 §. 
Landskapsstyrelsen fastställer medlemmarnas i lagberedningskommitte 

raden samt, på förslag av lagberedningskommitte, särskild sekreterares 
rode. 11 

Åt sakkunnig, som hörts för lagberedningen, erlägges arvode, resekost-

ler samt dagtraktamente med motsvarande tillämpning av vad som är 

.lande om sakkunnig, som hörts av kommitte. 

Sakkunnig, som avses i 3 § 2 mom., tillkommer arvode, som motsvarar 

>giftens art och omfång. Arvodet fastställes och erlägges av land

.psstyrelsen. 

7 § . 

Lagberedningssekreteraren skall draga f örsorg om att ärendena behand-

utan tidsutdräkt. 

Lagberedningskommittes utlåtanden och förslag undertecknas av samt

a medlemmar. Övriga handlingar undertecknas av ordföranden. 

Renskrivning och övriga kansligöromå l ombesörjas av landskapsstyrel

s kansli .• 

8 §. 
Vid meningsskiljaktighet verkställes i lagberedningskommitte omröst-

5, varvid majoritetens å sikt anses så som lagberedningskommittes be

t. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst, Särskild sekreterare, 

lagberedningen kallad eller av landskapsstyrelsen enligt 3 § 2 mom. 

)rdnad sakkunnig samt av lagberedningen enligt 4 § kallad innelm vare 

Landskapstjänst eller -befattning äger icke rösträtt. 

dedlem av lagberedningskommitte har rät t att till utlåtande eller 

I 

3lag skriftligen anmäla avvikande å sikt jämte motivering. Lagberednings-

1i ttes utlåtanden och förslag skola j ämte motivering och avvikande 

:ter insändas till landskapsstyrelsen, s å ock övr iga i ärendet till-

ta handlingar. 

9 §. 
: framst ä lilmingar, som landska psstyrelsen avlå ter t ill landstinge t, 

I 

I 

I 

' 

l 
I 
I 

l 

l 

I 
I 

I 

' 

I 

i 

I 

i 

I 
' 
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all relateras lagberedningskommittes utlå tanden och övriga handlingar 

ärenden, som handlagts av lagberedningskommitte, i den mån dessa av

ker från landskapsstyrelsens framställning, 

10 §. 
Om inkomna ärenden, utlåtanden och förslag samt andra åtgärder, som 

handlats i lagberedningsbyrån, skall sekreteraren göra vederbörliga 

teckningar i lagberedningsbyråns diarium. 

Lagberedningsbyr~n skall årligen inom januari och juli månader till 
in 

ndskapsstyrelsenjiä"mna redogörelse för sin verksamhet under det före-

snde halvå ret samt förteckning över ärenden, som icke slutbehandlats. 

11 §. 
Närmare föreskrifter angående lagberedningsbyråns verksamhet utfär

s i av landskapsstyrelsen fastställd arbetsordning. 

12 §. 
Denna landskapslag träder omedelbart i kraft. 

Marieha mn den 27 novembe r 1959. 

På stora utskott~ts vägnar: 

Närvarande i utskottet: ordföranden Martin Isaksson, vic ordföranden 

leon Mattsson samt ledamöterna Ruben Björke, Gustaf Ek, Ph. Eklöw, 

3taf Jansson, Georg Leandersson, Ra gna §anders, Bert el Söderlund , 

r. Östling samt suppleanterna Lönrot och Förbom (delvis). 


