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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y -

r e 1 s e s framställning till Ålands lands
ting med förslag till landskap.slag om ändring 

av landskapslagen angående landskapsförvalt-
ningen i landskapet Åland. 

Enligt 2 § landskapslagen angående landskapsförvaltningen i landskapet 
Åland (22/52) skall landskapsstyrelsen om möjligt vara så sammansatt, 
att "de åländska näringarna och skolväsendet däri företrädas. 11 Likväl har 

i praxis ersättarna inkallats till landskapsstyrelsens sammanträden i den 
ordning de blivit valda, varvid landskapsstyrelsens sammansättning måhända 
icke alltid varit den av Landstinget avsedda ehuru ersättarna valts med 

beaktande av ovannämnda stadgande i förval tningslagen. På grund härav har 
inom Landstinget väckts förslag om sådan ändring av förvaltningslagen, 

att ersättarna skul+e utses som personliga ersättare, vilket skulle till
försäkra landskapsstyrelsen en sammansättning, som vid varje sammanträde 
är den avseddi;t • 

..L mom. 
Enligt 7 §,l:förvaltningslagen är landskapsstyrelsen beslutför, om lant-

~ådet och hans ställföreträdare samt tre ledamöter äro närvarande. I 

praxis har dock det förfarandet tillämpats, att landskapsstyrelsen såvitt 
möjligt kompletterat sig till fullt antal för varje sammanträde, vilket 

varit möjligt med nuvarande ersättare. Skulle däremot ersättarna väljas 
som personliga ersättare, torde man icke mera kunna räkna med, att land
skaps styr els en vid varje eller så gott som varje sammanträde skall kunna 
ha fullt antal. ])å den lokalkännedom, som med fullt antal närvarande le
damöter erhålles i landskapsstyrelsen, ofta är av stor betydelse synes 

en sådan ändring böra eftersträvas, som tillförsäkrar landskaps styrelsen 
avsedd sammansättning samtidigt med fullt antal närvarande ledamöter. 
Landskapsstyrelsen anser därför, att ändringen borde verkställas så, att 
ersättarna väljas som personliga ersättare med rätt för lantrådet att vid 
förfall för personlig ersättare kalla annan ersättare till sammanträde. 

I sam.band med ovannämnda ändring föreslår landskapsstyrelsen, att lant
rådets ersättare måtte i lagtexten kallas vicelantråd såsom faktiskt varit 
fallet åtminstone sedan 1930-talet. 

Vid antagandet av den ändring av landskapslagen angående landskapsför
'lr.al tningen i landskapet Åland ( 8/ 60) som trädde i kraft våren 1960, över
~lJrttades vissa arbetsuppgifter från landskapssekreteraren till biträdande 

skapssekreteraren, vilka samtidigt erhöllo nya tjänstebenämningar, 

e och yngre landskapssekreteraren. överflyttningen av arbetsuppgifter 
de uppenbarligen enligt landskapsstyrelsens förslag, vilket dock var 

agt på ett helt annat sätt och därigenom motiverade denna ändring. En 
are och riktigare fördelning av arbetsuppgifterna synes förutsätta, 
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att vissa arbetsuppgifter nu omfördelas, varvid i samband med den nu 

föreslagna lagändringen de ärenden borde beaktas, som ansetts så bety

delsefulla, att de upptagits i lagen. Ändringen kan därefter komplette

ras med en ny arbetsordning för kansliavdelningen, som skulle ersätta 

instruktionen för sekreteraren och biträdande sekreteraren vid Ålands 

landskapsstyrelse av den 24 mars 1948 (9/48). 

Landskapslagen angående landskapsförvaltningen kommer att bli föremål 

för en total översyn under den närmaste framtiden. Då denna översyn må

hända kommer att utmynna i ett förslag till helt ny förvaltningslag, sy

nes det icke nu vara påkallat att föreslå ändring i övriga stadganden i 

lagen. 
Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt 

förelägga Landstinget till antagande nedanstående 

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

om ändring av landskapslagen angående landskapsförval tningen i landska~et 

Åland. 

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 1,7,29,30 och 31 §§ 
landskapslagen den 16 april 1952 angående landskapsförvaltningen i land

skapet Åland (22/52~ 29,30 och 31 §§ sådana de lyda i landskapslagen 

den 3 mars 1960 (8/60), såsom följer: 

1 §. 
Landskapsstyrelsen består av lantrådet såsom ordförande och sex leda

möter samt sex personliga ersättare för dem, så tillsatta som i själv

styrelselagen för Ålanu stadgas. 

En av ledamöterna skall av landstinget tillika förordnas att såsom 

vicelantråd vid förfall för lantrådet fullgöra hans åligganden. 

Om valet skall landstinget anmäla hos landshövdingen. 

7 §. 
Landskapsstyrelsen är beslutför, då lantrådet eller vicelantrådet och 

tre ledamöter äro närvarande. 

Vid förfall både för lantrådet och vicelantrådet är landskapsstyrelsen 

beslutför jämväl då fyra ledamöter, bland vilka den äldste skall föra 

ordet, . äro vid sammanträdet närvarande. 

Vid förfall för personlig ersätt are i landskapsstyrelsen må lantrådet 

kalla annan ersättare till sammanträde. 

Vid meningsskiljaktighet bör öppen omröstning verkställas. Falla rös

terna lika, gälle ·såsom beslut den mening ordföranden biträtt. 

29 §. 
Äldre landskapssekreteraren åligger att såsom föredragande handlägga 
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ärenden 1 som angå 

1) polisväsendet; 

2) lärdomsskolan och sjöfartsundervisningen S.t!Wlt beslut av folkskol-
inspektören, som skola unders_tällas landskapsstyrelsen; 

3) landskapets medicinalförval tning; 

4) inrättande och indragning av tjänster och befattningar; 
5) arbetsordning för tjänstemän och befattningshavare; 
6) tjänsteförslag; 

7) besättande av tjänst eller befattning och beviljande av avsked; 

8) tjänstemäns och befattningshavares hänförande till avlönings

klass samt ansökningar om ålderstillägg och pension~ så ock ärenden 

angående tjänstledighet och semester åt tjänstemän och befattningshavare; 
9) åländsk hembygdsrätt; 

10) övriga·. ärenden, vilka enligt lag eller särskilda föreskrifter 
ankomma på honom såsom chef för kansliavdelningen. 

I arbetsordningen må bestämmas, att även andra än ovannämnda ärenden 
skola handläggas av äldre landskapssekreteraren. 

30 §. 
Yngre landskapssekreteraren åligger att såsom föredragande handlägga 

ärenden, vilka enligt lag, särskilda föreskrifter eller arbetsordning 
ankomma på honom. 

Folkskolinspektören äger föredraga samtliga på landskapsstyrelsen 

ankommande f olkskolärenden med undantag av dem, som nämnas i 29 § 1 mom. 
punkten. 

Landskapskanslistens arbetsuppgifter .meddelas i arbetsordning. 

31 §. 
Landskapskamreraren åligger att som föredragande handlägga ärenden 

:m angå 

1) landskapets inkomst- och utgiftsstat; 

2) granskning av underredogörares räkenskaper och medelsförvaltning; 
3) utanordningar; 

4) ansökningar om landskapsunderstöd 1 -bidrag och lån, såvitt de icke 
igt lag eller arbetsordning ankomma på någon annan föredragande; 

) landskapsskatt och lån för landskapsförvaltningens finansiering; 

) landskapets egendom, såvitt icke någon del därav enligt arbets
står under uppsikt av någon annan föredragande; 

tjänstemäns och befattningshavares tjänsteresor. 
landskapskamreraren ankommer vidare 

ll) att tillse, att meddelade föreskrifter rörande medelsförval tningen 

:ttagas samt att draga försorg om och ansvara för att kamreraravdel-
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ningens samt underredogörares räkenskaper och kassor periodiskt behö

rigen revideras; 
9) att vidtaga av landskapets fördel påkallade åtgärder, där under-

redogörare tillgripit eller förskingrat o:mhänderhavna medel ell er brist 

i dessa medel yppats ell er ock sådant förhållande uppdagats vid döds~ 

fall; 
10) att förteckna och förvara til~kamreraravdelningen ing ivna bor-

gensförbindelser och andra säkerhetshandlingar; 

11) att draga försorg om att vid r evisioner hos underredogörare och 

vid tjänsteavträdelser tillkomna protokoll förvaras av kamreraravdel

ningen; 

12) att tillse, att såväl kamreraravdelningens som underredogörarnas 

bokföring handhaves enligt gällande föreskrifter; samt 

13) att fullgöra övriga åligganden, som enligt denna landskapslag ell er 

särskilda föreskrifter ankomma på honom i egenskap av chef för kamrerar

avdelningen, 

I . arbetsordningen må bestämmas, att även andra än ovannämnda ärenden 

skola handläggas av landskapskamreraren . 

Mariehamn, den 3 mars 1961. 

På land~izrK:ps yrelsens vägnar: 

Lantråd ~ L?~ 
Hug't(t' hans son--~ 
ti,agb e redningssekreterare 


