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STORA UTSKOTTETS betänkande nr 25/1971-

72 med anledning av Ålands landskapsstyrel

ses framställning tiil Ålands landsting 

med förslag till landskapslag om landskapet 

Ålands centrala ämbetsverk samt till land

skapslag angående ändring av landskapslagen 

om Ålands landskapsstyrelse" 
Landstinget, som i äreudet fått mottaga lagutskottets betänkande 

nr 16/1971-72, har däröver inbegärt stora utsko·ttets utlåtande. 

Stora utskottet har i enlighet med sin uppgift att underkasta för-

slaget gransk~ing ur politisk och saklig synvinkel här stått inför 

ett drygt arbete. Inledningsvis har konstaterats, att en betydande 

del av lagförslagets innehåll är av sådan art, att det med fördel 

hade kunnat givas i landskapsförordning. En relativt stark opinion 

i utskottet förelåg i ett tidigt skede av arbetet för ett avstyrkande 

~lagförslaget med motiveringen att landstinget, icke borde utfärda 

stadganden av rent verkställande natur i form av landskapslag, och 

att det icke är möjligt för medlemmarna i parlamentet att inom den 

snäva tidsramen skaffa sig de specialinsikter som erfordras f ö~ att 

kunna bedöma dylika stadgandens innehåll, ävensom konsekvenserna 

av eventuell omarbetning av demo Huvudsakligen på grund av att tidi

gare landstingsbeslut föreligger om att lagformen bör tillgripas, 

beslöt emellertid utskottet ingå i detaljbehandling av lagförslaget, 

en behandling som av nödvändighet blivit både lång och arbetsdryg. 

Den korta tidsperiod som föregick remissen gav icke ledamöterna möj

lighet till ett så ingående studiv.m av lagförslaget, som hade varit 

erfoTderligt såsom underlag för relevanta uttalanden i :.i.:emissdebatten) 

varför de först under dess behandling i utskottet varit i tillfälle 

att fördjupa sig i lagförslagets innehåll och bilda sig en uppfatt

ning om de speciella problem som anknyter sig till denna a.el av för

val tningspaketet" I sådant syfte har utskottet såsom sakkunniga hört 

lantrådet Mar~in Isaksson 9 lagberedningssekreteraren Sune Carlsson, 

äldre landskapssekreteraren Jan-Erik Lindfors, landskapskamrer Henrik 

Gustafsson, landskapsagronomen Tor Mattsson~ landskapsarkeologen 

Stig DrGijer, vägingenjören Anders Lindholm, folkskolinspektören 

Erik Bertell, politices doktorn Bertil Roslin och ma~ister Carl 

Storå, ·varjämte landstingets talman Ala:cik Häggblom och lagutskottets 

~dförande Nil~ Dahlman konsulterats i speciella frågor. 

Bundenheten till den redan bestående förvaltningsapparatens samman

sättning omöjliggör självfallet en helt förutsättningslös granskning 

av ändamålsenligheten hos lagförslagets enskilda stadganden i flertalet 

fall. Där anledning ansetts föreligga, har utskottet dock efter ingående 
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principdiskussioner gått in.- för enligt sin mening betydelsefulla änd

:dngsförslag, självfallet med vederbörligt hänsynstagande till de 

rättigheter, som förvaltningens etablerade personal förvärvat, och 

vari inga ingrepp kan ske. I ett flertal hänseenden har Förvaltnings

iagskommitten i betänkande nr II intagna förslag till landskapslag om 

1andskapets centrala ämbetsverk ansetts vara att föredraga framom den 

föreliggande framställningen. Sålunda hal' utskottet visavi näringsav

d elningen slopat sektionerna såsom administrativa enheter och direkt 

underställt byLåerna avdelningens chef, 
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I lagförslaget, som i allt väsentligt utgör en kodifiering av redan 

bestående förhållanden, har stora utskottet konstaterat en betänklig 

avsaknad av perspektiv framåt. Såsom en följd härav, för att här för

utskicka ett par exempel 9 har den ekonomiska långtidsplaneringen in

~gits som en uttryckligen stadgad uppgift för finansavdelningens bud

getbyrå, tillika som kompetenskraven på avdelningens nya forsknings

sekreterare höjts. Likaledes har fiskerinäringen, som måste anses 

~pvisa goda utvecklingsmöjligheter, inte minst i prisbildningshänseen

' konstaterats vara underbemannad i administrationen i anseende 
till dess relativa andel av bruttonationalprodukten. Härvid har 

de uttalanden, som utvecklingsdelegationen i sitt ekonomisk-politiska 

handlingsprogr-arn gjort i frågan, observerats. Överhuvudtaget har ut

skottets diskussioner kommit att koncentrera sig kring administratio

nen av näringsavdelningen, dä näringslivet med dess skilda problem 

naturligt nog träder i förgrunden vid lagförslagets politiska bedöm

ning; näringsfrågorna har oavlåtligen tilldragit sig det största in

tresse. Såsom en produkt härav har byggnads- och planläggningssektio

nen överförts till näringsavdelningen såsom en byrå under denna, då 

förutsättningarna för koordinationen mellan fysisk planering och nä-

hngsliv i mesta möjliga mån bör läggas till rätta. 

Koordinationen av avdelningarnas arbete och utbytet av information 

På avdelningschef'sni vå i f:rågor av större bärvidd har allmänt dLyftats. 

Lagframställningen har infört reglering h~rav internt inom avdelning, 

men det har uppenbarligen ansetts såsom självklart, att lantrådet i 

Praktiken skall lösa i detta hänseende måhända uppkommande problem. 

Den regel, som utskottet föreslår införd såsom ett 3 mom. i 22 § land

skapslagen om Alands landskaps styrelse,_ utgör.' även del vis ett lagfäs

"laride av redan utbildad praxis, 

Vad slutligen angår inarbetandet av stadganden om arbetsskyddets 
00h befolkningsskyddets förvaltning ävensom om landskapsläkaren i 

denna lag om landskapets centrala ämbetsverk, vilka skulle träda i 
kraft först sedan vederbörliga överenskommelseförordningar kommit till 
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stånd varigenom dessa uppgifter skulle överföras till landskapsförvalt

ningens kompetens, har utskottet tagit avstånd från denna tanke. Det 

har ansetts riktigare att lösa kompetensfrågan först genom överens

kommelseförordningar, och sedan införa ifrågavarande stadganden i 

1andskapslagen. 
Däremot har arkivarietjänsten bibehållits, eftersom ju landskaps

förvaltningen har ett eget arkiv 9 bestående av arkivalier från vår 

självstyrelsee 50-åriga verksamhet. Bestämmelser- här-om bör anses falla 

inom landskapets kompetens. 
Detal~motivering. 

Landska~slagen oq-~_i~Q~~et~?Jids centrala ämbetsverk. 
2 §. Såsom i allmänna motiveringen framhölls, föreslås byggnads

och planläggningssektionen överflyttad till näringsavdelningen såsom 

en byrå under denna. Därjämte har ordet "nämligen 11 strukits såsom över

flödigt. 

(Framställningens 7-8 §§ utgår ur detta sammanhang, men innehållet 

i8 §återinföres såsom uppgifter för vederbörande byrå inom närings

avdelningen. ) 

8 §. (Framst. § 10) .• uru den ekonomiska långtidsplaneringen i 

detta nu handh2.s av särskilda organ, tillsatta för ändamålet utom 

den centrala ämbetsverkets ram 9 såsom planeringsråd, utvecklingsdele

gation, speciella utredningar och kommitt~er, har stora utskottet, 

särskilt med tanke på den såsom extraordinarie föreslagna forsknings-

s ekreterartjänsten9 anatt motiverat att införa en ny punkt 6 9 ekonomisk 

långtidsplanering, vari innehavaTen av den nya vakansen har avsetts 

att engageras. 

12 §. (Framst. § 14). Lagutskottets förslag har omfatta~. 

14 §. (Framst. § 16).En omstilisering av 2 mom. har genomförts. 

(Framställningens 17 § utgår. Såsom i den allmänna motiveringen 

framhölls, har sektionsnivån här slopats såsom överflödig byräkrati

Ering av avdelningen. Stadgandets 2 mom. intages i 15 §.) 

1_5_1.:_ (Framst. 17-18 §§).Den från kansliavdelningen överflyttade 

byggnads- och planläggningsbyrån har införts här. 

12.JL. Vad avser innehållet har 7-8 och 19-21 §§ i landskapsstyrel

sens framställning sammanförts här. :E:n fördel av överförandet av 

fiskeriärenden av ekonomisk natur på en ny föredragande~ fiskeriekono

l::t\en, synes vara att chefen för avdelningen darigenom bör kunna ägna 
1 motsvarande män mera tid åt uppgifter av samordnande karaktär. 

Från jordb~uksbyråns uppgifter har utskottet strukit inspektionen 

av undervisningen vid 1lands lantrnannaskola, då denna såsom fack

undervisningen bör hänföras till utbildningsavdelningen. 
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17 §. (Framst. 22 §)o Utskottet har sett avsaknadeL av nautisk 

kunskap inom avdelningen såsom en allvarlig brist. Därför har såsom 

ny införts en teknisk byrå 9 och bibehållit sjötrafikbyrån 9 men med 

sjökaptensbehörighet såsom kompetens för dess chef. 

18 §. (Framsto 23-24 §§). Arbetsuppgifterna har omfördelats med 

tanke på den nyinförda tekniska byrån. 

Sjötrafikbyråns arbete med turlistorna för färjorna borde enligt 

utskottets mening utföras i nära samarbete med ber0 örda kommuners 

trafiknämnder. 

19 §. (Framsto 25 §). Beträffande landskapsläkarens uteslutning 

ävensom överflyttningen av planläggningsinspektör och byggmästare 

till näringsavdelningen hänvisas till den allmänna motiveringen. I 

fråga om fiskevårdsinstruktören stödes lagutskottets förslag. 

Vad beträffar extra ordinarie tjänstemän föreslår stora utskottet 9 

utöver vad i lagutskottets betänkande framkommer vilket omfattats 9 

- att arkitekt och byggmästare utgår 9 enär något behov av dessa 

vakanser som nu kan överblickas inte synes föreligga 9 

- att en idrotts- och ungdomssekrete:care införes under utbildnings

ardelningen9 

- att en fiskeriekonom och en fiskmästare införes under närings

avdelningen 9 samt 

- att vid trafikavdelningen en chef för sjötrafikbyrån införes 9 

tillika som en lagerförvaltare utgår. 

Ledamoten Björklund har vid behandlingen av 19 § ifrågasatt beho

vet av en ordinarie tjänst som landskapsarkivarie 9 så länge uppgif
icke 

ter 2 som handhas av landsarki vet/ överförts på landskapets arki vvtisen-
de. 

Reservation mot utskottets betänkande. undertecknad av ledamöterna 

Bengtz och Salmen 2 till den del arkivfrågan beröres av utskottets 

förslag 9 bifogas betänkandet. 

28 §. (Framst. 34 §). Förutom att de av lagutskottet föreslagna 

ändringarna omfattats, har 

- för biträdande registratorn studentexamen strukits och e:csatts 

med 11 annan fö::c tjånsten lämplig utbildning och erfarenhet". Student

examen2 som ej är någon yrkesexamen, borde enligt utskottets uppfatt

ning som regel ej lagfästas såsom formell kompetens, 

- lanclskapsläkaren utelämnats av skäl som anförts i den allmänna 
motiveringen, 

- byggnads- och planläggningsbyrån utgår ur detta sammanhang, samt 

- kompetenskrav för arkitekt och byggmästare utgår helt. 
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29 §. (Framst. 30 §). Utskottet har funnit skäl föreligga att 

ställa högre krav på forskningssekreterarens kompetens, än på land

skapskamrerarens, då hans verksamhet 9 som kommer att hänföra sig 

till den ekonomiska lcingtidsplaneringen ävensom samordnandet av 

finansavdelningens arbete med denna, ligger på ett annat plan ån 

landskapskamrerarens. Därför har utskottet upptagit dem under 

skilda punkter. 

30 §. (Framst. 36 §). De motiv, som i framställningen anförts för 

licentiatexamen såsom kompetenskrav för utbildsningschefen, har 

utskottet ej funnit hållbara. De med tjänsten förenade arbetsuppgif

terna är ju mera av förvaltnings- än av foskningskaraktär. 

Likaså har för landskapsantikvarien kandidatexamen ansetts vara 

tillfyllest, då så är fallet enligt hittills gällande stadganden, 

varjämte utskottet önskat för tjänsten meritera även åländska humanis

ter vilka ej specialiserat sig på forskning. 

Ytterligare har här införts kompetensvillkor för idrotts- och ung

d omssekreteraren. 

31 §. (Framst. 37 §). Jämte det den av lagutskottet föreslagna änd

ringen omfattats har, förutom den omdisponering av stadgandet som 

förutsättes av sektionernas slopande, följande föreslagits~ 

- alternativet iiannan slutexamen från högskolan har strukits, då 

denna för landskapets ekonomi och näringsliv synnerligen vitala tjänst 

enligt utskottets uppfattning ovillkorligen bör förutsätta kvalificerad 

~onomiutbildning, 

- byggnads- och planläggningsbyråpe:csonalens kompetensvillkor har 
hänförts hit, 

- för den fiskeriekonom, som upptagits i utskottets förslag och 

~rs uppgift kommer att hänföra sig till planering och konsultativ 

medverkan i fiskerinäringens ut~eckling och stödjande, har föresla

gits diplomekonomexamen, 

- de till rniljövårdsbyrån hänförda fiskevårdsinstruktörens och 

fiskmästarens kompetensvillko:r har intagits här. 

32 §. (Framst. 38 §). Kompetensvillkor för chefen för sjötrafik

byrån har införts här. Maskiningenjören föreslås benämnd chef för 
tekniska byrån. 

33 §. (J!'ramst. 39 §). I punkt 2 har utskottet ansett "lämplig 
utbildning och erfarenhet 11 såsom mera flexibelt kompetenskrav för 

dessa tjänster vara att föredra f~amom mellanskole- eller handelssko
leexamen. 

36 §. ( J!'ramst. 42 §). I 2 mom. föreslås nmå 11 ersatt rnec1 "kan ii. 
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41 §. (Framst. 47 §). I enlighet med vad som anförts i den allmänna 

motiveringen har det villkor, som hänför sig till tillkomsten av över

enskommelseförordningar, i 1 mom. utelamnats. 

Landskapslag angående ändring av landskapslagen 

om Ålands landskapsstyrelse. 

~Lh Förutom att lagutskottets förslag omfattats, har av de i 

förslaget till landskapslag om landskapet Ålands centrala ämbetsverk 

införda omdispositionerna förutsatta ändringar och tillägg här in~ 

förts. 
Ytterligare har ett nytt tredje moment, avseende regelbundet åter

kommande överläggningar mellan föredragande för tryggandet av infoI

mationsutbytet på chefsnivå, införts. 

26 §. Lagutskottets förslag har omfattats. 

Med hänvisning till det ovan anförda får stora utskottet vördsamt 

föreslå 

att Landstinget rnätte antaga lagförsla

gen med följande ändringar: 

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

om landskapet Ålands centrala ämbetsverk. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 
1 kap. 

iimbetsverkets avdelningar. 

1 §. 
(Lika som landskapssty:celsens f:carnställning), 

Kansliavdelningen~ 

2 §. 
Kansliavdelningen är uppdelad på två sektioner; (uteslutn.) 

en kanslisektion~ en social- och hälsovårdssektion. (uteslutn.) 

(2 mom. lika som landskapsstyrelsens framställning) 

3 §. 
(Lika som landskapsstyJ:elsens framställning) 

4-6 §§. 
(Lika som lagutskottets förslag) 

1 s) 0 

(Lika som 9 § i landskapsstyrelsens framställning) 

8 §. 

Budgetbyrån handlägger ärenden angående 

1) landskapets årsstater; 
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2) extraordinarie anslag 9 såvida dessa icke överförts till 

någon annan avdelning; 

3) landskapets bokslut; 

4) skatter och avgifter; 

5) lån fö~ förvaltningens finansiering; 

.§l den ekonomiska långtidsplaneringen; samt 

7) den allmänna tillsynen över landskapets egendom. 

9 §. 
(Lika som 11 § i landskapsstyrelsens framställning) 

Utbildningsavdelningen. 

10-11 §§. 

(Lika som 12-13 §§ i landskapsstyielsen.s framställning) 

12 §. 
(Lika som 14 § lagutskottets förslag) 

13 §. 
(Lika som 15 § i landskapsstyrelsens framställning) 

14 §. 
{~,1 mom. lika som i 16 § landskapsstyrelsens framställning) 

Landskapets museer är underställda antikvariesektionen. 

Näringsavdelningen. 

15 §. 

Vid näringsavdelningen finnes 

1) en allmän byrå; 

2) en byggnads- och planläggninigsbyrå; 

3) en jordbruksbyrå; 

4) en skogsbruksbyrå; 

5) en fiskeribyrå; samt 

6) en miljövårdsbyrå. 

160 

Avdelningen förestås av chefen för näringsavdelningen 9 som tillika 

:::',r chef för ~delningens allmänna byrå. 

16 §. 

Allmänna byrån handlägger ärenden angående: 

1) näringsfrågor och ekonomiska frågor av allmän natur; 

2) hem- och småindustriärenden; 

3) kreditgarantier för näringslivet; 

4) turismen; 

5) sysselsättnings- och arbetsmarknadsfrågor; samt 

6) yrkesvägledning. 
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Byggnads- och planläggningsbyrån handlägger ärenden angående: 

1) region- 9 general-, stads- och byggna dsplaneringen; 

2) övervakningen av byggnadsverks amheten; 

3) långivningen för bostadsproduktionens främjande; 

4) brandskyddet och räddningstjänsten; 

5) elektriska anläggningar; samt 

6) landskapets fasta egendom i samrå d med finansavdelningen med 

undantag av jordbruks- och skogslägenheter. 

Jordl'.~'uksbyr§.!! handlägger ä renden angående; 

1) jordbruket och dess binäringar; 

2) jorddispositionsfrågor; samt 

3) landskapets jordegendomar i samråd med finansavdelningen. 

Skogsb~uksbyrån handlägger ärenden angående: 

1) skogsbruk; 

2) skogsforskning; samt 

3 ) landskapets skogsegendomar i samrå d med finansavdelningen. 

Fiskeribyrån handlägger fiskeriärenden av ekonomisk natur. 

Miljövårdsbyrån handlä gger ä renden angående 

1) miljövård; 

2) naturskydd; 

3) fiskodling och annan fiskevå rd; samt 

4 ) jakt- och viltvå rd. 

Trafikavdelningen. 

17 §. 
Vid trafikavdelningen finnes : 

1) en allmän byrå; 

2) en sjötrafikbyrå ; samt 

3) en tekn~_ sk byrå. 

Trafikavdelningen förest å s av överingenjören 9 som tillika är chef 

Zr avdelningens allmänna byrå. 

18 §. 
Allmänna byrån handläggei~ äJ::·enden angå ende: 

1) projektering 9 byggande och underhå ll av landskapets allmänna 
vägar; 

2) kommunalvägar; 

3 ) broanläggningar ; samt 

4) andr a allmänna trafikmedel än färjoT . 

Underställda by:r·ån är ( u;t.e~utn.) ett pr- oj ekterings- 9 ett byggnads
samt ett kommunalv~gskontor. 
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Sjötrafikbyrån handlägger ärenden angående~ 

1) landskapets färjor; 
2) harnnanläggningar och lokala farleder; samt 

3) turlistorna för landskapets färjtrafik. 

Tekniska byrån handlägger ärenden angående~ 

1) trafikavdelningens upphandling och lagerhållning; 

2) landskapets verkstäder; samt 
3) underhåll av landskapets trafikmedel och arbetsmaskiner. 

2 kap. 
Ämbetsverkets tjänstemän och deras åligganden. 

19 §. 
Vid ämbetsverket finnes följande ordinarie tjänstemän~ 

Kansliavdelningen~ 

en kanslichef 

en registrator 

en maskinskrivare 

en övervaktmästare 

en telefon .Lst 

en trafikinspektör 

en landskapssekreterare 

en maskinskrivare 

( uteslutn ·~~ .,, 

en landskapsveterinär 
en landskapshälsosyster-barnmorska 

"uteslutn.) 
Finansavdelningen~ 

en finanschef 
en landskapskamrer 

en huvudbokförare 

en kassör 
en biträdande bokförare 

Utbildningsavdelningen~ 

en utbildningschef 

en skolinspektör 

an maskinskrivare 

en landskapsantikvarie 

en landskapsarkivarie 

162 
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Näringsavdelningen~ 

en chef för näringsavdelningen 

en maskinskrivare 

en planläggningsinspektör 

en byggmästare 

en byråchef för arbetskraftsbyrän 

en avdelningsföreståndare 
en distriktsinspektör för yrkesvägledningen 

en landskapsagronom 

två byggmästare 

en jordbrukskonsulent 

en maskinkonsulent 

en trädgårdskonsulent 
en biträdande trädgårdskonsulent 

en landskapsf orstmästare 

en skogsvårdskonsulent 

en plantskoleskötare 

en skogvaktai~e 

en fiskerikonsulent 

en f iskevårdsinstruktö:I' 

Trafikavdelningen~ 

en överingenjör 

en övervägmästare 

två vägmästare 
tre överbyggmästare 

en chef för tekniska byrån 

en verkmästare 
en lagerföreståndare 

Inom ramen för i årsstaterna upptagna anslag finnes följande 

extra ordinarie tjänstemän~ 

JZansliavdelninge~ 

en bilbesiktningsman 

en kanslj_st 

en kanslisekreterare 
en biträdande registrator 

en vaktmästare 

en chaufför 
en landskapshälsoinspektör 

uteslutn. i ,--=----, 
fyra maskinskrivare 

163 
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Finansavdelningen~ 

en f orskningssekreterare 

två biträdande kanslister 

ett kassabiträde 

Utbildningsavdelningen~ 

en skolpsykolog 

ett kanslibiträde 

en biblioteksinspektör 

en idrotts- och ungdomssekreterare 

en amanuens i kulturhistoria 

en amanu::ms i arkeologi 

en kanslist 

Näringsavdelningen: 

en arbetsförmedlare 

en kanslist 

två byråbiträden 

en byggmästare 

en jordbruksinstruktör 

två forstmästare 

två forsttekniker 

ett kanslibiträde 

en fiskeriekonom 

en miljövårdsintendent 

en jakt- och naturvårdskonsulent 
en fiskmästar:e 

Trafikavd~lningen~ 

en vägkassör 

ett kanslibiträde 

en maskinskrivare 

tre byggmästa:r'e 

en yng::ce vägmästare 

en yngre byggmästare 

en chef för sjötrafikbyrån - . 

en yngr·e verkmästare 

( ~tt?. ~.~:U !E.! ) 
ett lagerbiträde. 

(3 morno lika som i 25 § landskapssty.celsens framställning) 

164 
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20-21 §§. 

(Lika som 26-27 §§ i landskapsstyrelsens framställning) 

22 §. 

16 

Angående tjänsteman, som samtidigt a:c by-.cåchef, gälleI" i tillämp

liga delar vad i 21 § är stadgat om avdelningschef. 

23-27 §§. 
(Lika som 29-33 §§ landskapsstyTelsens framställning) 

3 kap. 

Kompetensvillkor. 

Kansliavdelningen. 

28 §. 
Kompetensvillkor är: 

a) Kanslisektionen: 

1) för kanslichefen, juriskandidatexamen eller tidigare högre 

rättsexamen samt förtrogenhet med förvaltningsuppgifter; 
2) för trafikinspektören och bilbesiktningsmannen, i landskapsla

gen om motorfordon i landskapet Åland föreskriven kompetens; 

3) för kanslisekreteraren, juriskandidatexamen eller motsvarande 

examen med lämplig ämneslrnrnbination; 

.för registratorn, vid högskola avlagd lämplig slutexamen; 

) för biträdande registratorn, (uteslutn.) vid institut eller 

fackskola avlagd lämplig examen, eller annan för tjänsten lämplig 

utbildning och erfarenhet; samt 

6) för övervaktmästare, vaktmästare, chaufför och telefonist för 

iespekti ve tjänst lämplig utbildning och e::cfa:cenhet. 

b) Social- och hälsovårdssektionen: 

1) för landskapssekreteraTen, juriskandidatexamen eller tidigare 

högre :L'ättsexamen eller poli tices kandidatexamen med :förvaltnings

rätt såsom huvudämne; 

2) (uteslut~) för landskapsveterinären, landskapshälsosyster

barnmorskan och landskapshälsoinspektören för motsvarande tjänstemiin 

i riket föreskriven kompetens; (uteslutn.) 

Finansavdelnin_gen. 

29 §. 
Kompetesnvillkor är~ 

1 ) för finanschefen, juriskandidat- eller tidigare högre rätts

examen eller politices kandidatexamen eller ekonomiekandidatexamen 

med lämplig äm:teskombination sarnt förtrogenhet med förvaltnings
uppgifte:c; 
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2) för forskningssekreteraren 2 politices kandidatexamen eller 

ekonomiekandidatexamen med lämplig ämneskombination; 

22. för landskapskamrern 9 (uteslutn.) diplomekonomexamen eller 

politices kandidatexamen med lämplig ämneskombination; 

166 

.!2. för huvudbokföraren 9 lägre :rättsexamen eller diplomekonomexa

men; 

.2._l för kassören 9 examen från handelsinstitut eller från motsvaran

~ l ä roanstalt; samt 

.§.2. för biträdande bokförare 9 biträ dande kanslist och för kassabi

träde9 examen frå n handelsskola eller rnotsv.arande utbildning jämte 

erfarenhet från motsva:Lande arbetsuppgifter' . 

Utbildningsavdelningen. 

30 §. 
Kompetensvillkor:är : 

.§.) Utbildningssektionen~ 

1) för utbildningschefen, politiceskandidatexamen eller filosofie~ 

kandidatexamen med vitsordet cum laude approbatur i pedagog_ik eller 

motsvaran~e ämneri. kompetens för lärartjänst samt erfarenhet och god 

förmå ga att handhava sådan tjänst ;,: ävensom förtrogenhet med förvalt

ningsuppgifter; 

r 2) - 4) punkterna lika som i 36 § 1 mom. landskapsstyrelsens 

f r amstä llning) 

5) för idrotts och ungdomssekr·eteraren 2 genomgå ngen kurs vid 

idrottsinstitu~ler motsvarande utbildning · jämte erfarenhet av 

idrotts- och ungdomsverksamhet. 

b) Antikvariesektionen: 

1) för landskapsantikvarien 9 filosofiekandidatexamen med vitsordet 

laudatur i Finlands och Skandinaviens arkeologi eller filosofiekan

didatexamen med vitsordet ~udatur i nordisk historia eller i nordisk 

filologi samt cum laude approbatur i nordisk arkeologi, jämte för

trogenhet med musei- och fältarbete. 

(2) - 4) punkterna lika som i 36 § 2 mom. landskapsstyrelsens 

framställning) 

Näringsavdelningen. 

31 § 0 

~ompetensvillkor ä r: 

a) Allmänna byrå n : 

1) för chefen för n ä ringsavdelningen 9 ekonomiekandidat- eller 

Politices kandidatexamen (uteslutn.) med lämplig ämneskombination; 

-----
~--
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-~ för byråchefen för arbetskraftsbyrån 9 vid högskola eller 

institut avlagd ekonomisk examen9 

.2l för avdelningsföreståndare och arbetsförmedlare, lämplig 

institutsexamen; 

167 

±2. för distriktsinspektören för yrkesvägledningen, filosofiekan

didatexamen eller motsvarande examen med vitsordet laudatur i 

psykologi och något samhälleligt läroämx:..e, specialkurs f Öl.' yrkes

vägledare samt personlig lämplighet för yrkesvä~qedningsa~bete; 

b) ByggBas!§- och planläggningsbyrån ~ 

1) för planläggningsinspektören, vid teknisk högskola avlagd 

arki tekt-9 byggnadsingenjörs- eller: lantmäteriingenjörsexamen; 

2) för byggmästare, teknikerexamen från byggnadsavdelnings vid 

teknisk skola studieriktning för husbyggnad . 

. 2.) Jordbruksbyrån~ 

(lika som lagutskottets förslag i 37 § för lantbruksbyrån) 

.d) Skogsbruksbyrån ~ 

(lika som i 37 § landskapsstyrelsens framställning) 

e) Fisk;eribyrån~ 

1) för fiskeriekonomen. diplomekonomexamen; samt 

2) för fiskerikonsulenten, examen från handelsinstitut eller 

.=_§kola samt genomgången kurs vid fiskarskola. 

f) Miljöv~rdsbyr~n: 

1) för miljövårdsintendenten, filosofiekandidatexamen med lämp

lig ämneskombination; 

2) för fiskevårdsinstruktören och fiskmästaren 7 genomgången k-urs 

vid fiskarskola; samt 

3) för jakt-· och naturvårdskonsulenten, forstteknikerexamen samt 

erfarenhet av viltvård. 

Trafikavdelningen. 
72 §' :J ' 0 

Kompetensvillkor är~ 

(punkterna 1-3 lika som i 38 § lagutskottets förslag) 

4) fqr chefen för sjöt:ra:fikb;v:rån& sjökaptens behöE_ighett_ 

5) för chefen för tekniska byrån 2 ingenjörsexamen från tekniskt 

läroverks studieriktning för maskinbyggnad eller skeppsbyggnad; 

.§_[ för verkmästare och yngre verkmästare, teknikerexamen från 

studieriktningen för maskinbyggnad vid teknisk skola; 

]J, för Jag_e:cfö!'est~"ndar'e~, lämplig merkantil eller teknisk ut

bitlning; samt 
.§.), för la.gerbi träde 9 lämplig utbildning och erfarenhet. 
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Särskilda tjänster. 

33 §. 
Kompetensvillkor är: 

168 

1) för kanslist, l ämplig högskole- eller institutsexamen eller 

studentexamen och för arbetsuppgifterna nödigbefunnen praktik; samt 

2) för biträdande kanslist, kanslibiträde, maskinskrivare och by

råbiträde, l ämplig utbildning och erfarenhet samt för maskinskriva-
... t . 

re dessutom en hastighet om 7.500 nedslag för halvtimme. 

34- §. 
(Lika som 40 § i landskapsstyrelsens framstä llning) 

4 kap. 

Särskilda stadganden. 

35 §. 
(Lika som 41 § i landskapsstyrelsens framställning) 

36 §. 
(1 mom. lika som i 42 § landskapsstyrelsens framställning) 

Extraordinarie befattningshavare och tillfä llig funktionär kan 

uppsägas och meddelat förordnande återkallas i enlighet med vad 

därom är särskilt stadgat, då landskapsstyrelsen prövar skäl där

till föreligga. 

37-L~O §§. 

(Lika som 43-46 §§ i landskapsstyrelsens framställning) 

41 §. 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1973.(uteslutn.) 

Genom denna lag upphäves landskapslagen den 16 april 1952 angåen

de landskapsförvaltningen i landskapet Åland (22/52) till den del 

den är i kraft. 

(2 mom. lika som i 47 § l andskapsstyrelsens framställning) 

I 19 § nämnda tjänster, vilka icke är inrättade vid denna lags 

ikraftträdande, inrättas i den ordning landstinget upptar anslag i 

å rsstaten. 

I 19 § nämnda tjänster kan dock enligt landstingets beslut om 

antagande av ordinarie årsstat inrättas j ämväl sålunda, att redan 

IDrefintlig tj änst utan minskning av den egentliga avlöningen endast 

till benämningen ombildas 1 varvid innehavaren av den tidigal' e 

tj änsten överföres till innehavare av den ombi ldade tjänsten. 

------~"=-~===--=---
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L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av landskapslagen om Ålands landskapsstyrelse. 

I enlighet med Ålands landstings beslut, tillkommet på sätt i 

55 § landstingsordningen för landskapet Åland föreskrives, 

ändras 22 § 1 mom. 1, 3, 4 och 5 punkterna landskapslagen den 5 
november 1971 om Ålands landskapsstyrelse (42/71) samt fogas till 

22 och 26 §§ nya 3 mom. s å som följer ~ 

22 §. 
Av ärenden, som ankommer på landskapsstyrelsen, f~redrages 

1) från kansliavdelningen, där kanslichefen och landskapssekre

teraren (uteslutn.) är föredragande, ärenden, som angå r å l ändsk 

hembygdsrätt, rätt att idka nä ring, rätt att äga jord, Nordiska rå

det, allmän ordning och s äkerhet, trafikregisterärenden, motorfordons~· 

övervakning, personalfrågor, kommunalförvaltning, social- hälso-, 

veterinär- och sjukvård (uteslutnJ samt övriga ä renden, vilka icke 

hänför sig till nå gon annan avdelnings verksamhetsområde; 

3) (Lika som lagutskottets för slag) 

4) från näringsavdelningen, däi· chefen för näringsavdelningen, 

planläggnings.inspektören landskapsagronornen, landskapsforstmä staren , 

fiskeriekonomen och miljövårdsintendenten är föredragande , ärenden 

som angår utvecklande av näringslivet, planläggnings- och byggnads, 

verksamheten, främjandet av enskilda näringar i landskapet och 

mil jövård samt yrkesvägledning, sysselsättning och arbetskraft; samt 

5) f rän trafikavdelningen, där över ingenjören, chefen för sjö

t r afikbyrån och chefen för tekniska byrån ä r föredragande, ärenden 

angående väg- och vattenbyggnadsfr ägor och landskap ets t r afikme

del . 

Lantrå det sammankallar de föredragande tjänstemännen till gemelJ..= 

sam över l äggning minst en gång för varje å rskvartal. Protokoll från 

s å dan överläggning skall delges landskapsstyrelsen. 

26 §. 

(3 mom. lika som lagutskottets förs l ag ) 

Ma-

I 

I J 

j 

I 
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riehamn den 18 april 1972 . 

På stora utskottets vägnar : 

~fate~ 
ordförande ~,..__,~ 

/ ~ax Carl berg 
sekreterare 

178 

Närvarande i utskottet : ordföranden Börj e Hagström, viceordfö
randen Peder Söderstr öm 9 ledamöterna Erik Berg , Göran Bengtz, Bjarne 
Björklund, Sven Friberg, Olof Salm~n , Ragna Sanders, Göte Sundberg 
och Torvald Söderlund samt ersä ttarna Göran Fagerlund, delvis, 
Erik Lundqvist delvis och Wi lliam Nordlund delvis . 

1 I 

I/ 
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Reservation 

Undertecknade önska reservera sig mot §§ 13,19 och 30 i stora 

utskottets betäniande. Vi föreslå att punkten 2 ett landskaps 

arkiv ytgår ur § 13. Som motiv för detta stöda vi oss på lst:s 

allmänna motivering på sidan 3 i lst:s framställning varur 

framgår " Inrättandet av ett landsiapsarkiv blir beroende av 

dels särskilda utrymmen i Projekt 77 och dels tillkomsten av en 

överenskommelseförordning". Dessutom önska vi framhålla att 

registr~or-och arkivarietjänsten nu utökats med en biträdande 

registrator, varför det tills ovannämda utrymmen och förordning 

äro klara, torde vara väl sörjt på detta 01D1råde. §§ 19 och 30 m 
ansluta sig direkt till § 13 så att tjänstemannen arkivarie 

utgår ur § 19 och dennes kompetensfordringar ur § 30. 

Mariehamn den 18 

-
Göran Bengtz OJ!of Sa lm8n 
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Reservation 

Undertecknad medlem i stora utskottet är missnöjd 
med majoritetens i stora utskottetK beslut,att överföra 
byggnads-och planläggningssektionen från kansliavdelningen 

till näringsavdelningen.Jag kommer att vid behandlingen 
i landstinget vidhålla framställningens och lagutskottets 
betänkande där byggnads-och planläggnings sektionen under-- · -
ställs kansliavdelningen.Man kan inte räkna byggnadsplanering, 
rådgivning och bostadslångivning bland näringar,det måste 
höra till kansliavdelningen. 

Mariehamn den 19 april 1972 

~~· t=·G 
Sven Fribert 

' 
I 

I 


