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LL ang. landskapets centrala ämbetsverk samt till LL angående 
ändring av LL om Ålands landskapsstyrelse. (Nr 6/1972). 

Ltm Nils Dahlmans lagmot . ang . ändring av LL om Ålands landskaps
styrelse . (Mot . nr 11/1972) . 

Återtagen av ls 27.4 1972. 
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Nr 6/197'l:_. 

12J 
Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y-

r e 1 s e s frawställning till Ålands 

landsting wed förslag till landskapslag 

ow landskapet Ålands centrala ä1nbetsverk 

samt till landskap slag angående ändring 

av landskapslagen om Ålands landskapssty

rel se. 

Huvuddragen av det centrala ämbetsverkets organ is ati on är fast 

ställda i landskapslagen den 5 november 1971 ow Ålands landskapsstY

relse (42/71). Enligt stadgandena i 4 kap. av denna lag skall vid 

ämbetsverket finnas fem avdelningar, nämligen 

1) kansliavdelningen; 

2) finansavdeiningen; 

3) utbildn in gsavdel ningen; 

4) näring savdel ningen; s arat ./,. 

5) trafikavdelningen. 

Sagda kapitel innehå ller dessutom stadganden om föredragande 

tjänstemän och om ärendenas huvudsakliga fördelning mellan de olika 

avdelningarna. Beträffande det centrala tinbetsverket i ·övrigt för 

uteä tter lagen en särskild landskapslag. 

Förval tningslagskoLJmi tten har i sitt betänkande II av den 5 juni 

1970 (Bet.nr 5/1970) som bilaga 2 uppgjort försl ag till landskaps

lag om landskapet Ålands centrala iimbetsverk, vilket förslag även 

legat till grund för föreli ggande lagförslag. 

För att f å till stå nd en 1,Jer ä nd o.rnå lsenlig organisation av vissa 

avdelningar före sl å r l a ndskapsstyrelsen, att mellan avdelning och 

byrå skulle införas enheten 11 sektion 11 även inom andra avdelningar 

iin utbildningsavdelningen, för vilken uppdelningen på sektioner re

dan fanns i förvaltningslagskoml21ittens betä nkande. 

Så lunda skulle kansliavdelningen bestå a v tre sektioner, en k8lls

lisektion, en socio..1- och h ä ls ovå rdssektion och en byggnads- och 

planläggningssektion, snrnt näringsavdelningen av två sektioner, en 

näringssektion och en jordbruks- och skogsbrukssektion. Såsom en 

enhet under byrånivån skulle finnas enheten "kontor", s å som "regist

ratorskontor" eller annan särskild ben ämnd enhet, såsom 11 lager" och 

"verk stad". 

Förslaget till det centrala Li.mbetsverkets organisation framgår 

av~ bilagda schema. 

K8I1 sliavdelnin gen. 

Till kanslisektionen skulle h änföras en ~llmän byrå, en trafik

registerbyrå , en personalbyrå och registratorskontoret. Med tonke 

på att de ärenden som gäller vägtrafik- och motorfordonsfrågor l tirilp-
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ligast borde föredragas av en jurist och överingenjören dessutom 

icke torde ha tid att sätta sig in i och föredraga dessa ärenden 

föreslås att trafikinspektörens byrå och bilregistret skulle sarJm8l1-

föras till en trafikregisterbyrå och inordnas under kanslisektionen. 

Benäli1ningen 11 trafikregis terbyrå 11 mot i ve ras o.v att även uppgif te rnn 

om körkort inom en n ä ra framtid kommer att s.::nillas på ett enda cent

ralregister för hela Åland. 

Landstinget har bl.a. i somband med behandlingen av 1972 å rs bud

get hemslli 11 t om o. tt den byrå för arbets skyddet inom ÅboC:ie trikt:et ~ 

soIJ en av regeringen tillsatt kommi tte i sitt betänkande (Bet .1971: 

B 87) föreslagitj skulle genom en överenskommelseförordning överföras 

till landskapsförvaltningen. Landskapsstyrelsen föreslår därför att 

en arbetsskyddsbyrå anslutes till social- och hälsovårdssektionen. 

Vid byrån skulle finnas en arbetsskyddsingenjör 9 en arbetsskydds

inspektör och ett kanslibiträde 9 vilken personal även n3Qnda riks

kommitte föreslagit. Den av kommunerna gemensruLlt anställda yrkes

inspektören skulle dessutom arbeta i nära anslutning till denna byT å. 

Med tanke på planerna rörande befolkningsskyddets .fraotida hand

havande i landskapet och med hänsyn till att en åtminstone deltids

anställd brandskyddsinspektör borde finnas vid landskaps styrelsen j 

föresl å s att en brandskydds- och befolkningsskyddsbyrå inrättas vid 

byggnads- och planläggningssektionen. Tjiinsten soi:-1 brandskydds-

och befolkningsskyddsinspektör och kompeten svillkoren för den har 

icke upptagits i lagenj då tjänsten skulle inrättas i stöd a v 25 § 

3 morn. Såvitt gäller befollrningsskyddetj skulle detta förslag 

kunna genomföras först då en överenskm:anelseförordning utfärdats . 

Inrå ttandet av dessa nya tj fulster och byråer blir naturligtvis 

dessutom beroende av l a ndstingets beslut or::1 nödiga CJnslag i ordinarie 

årsstaten. 

Finansavdelningen. 

Finansavdelningen föreslås i huvudsak f å c1en organisation som 

förvaltningslagskom:witten föresl sg it. Landska psstyrelsen 8l1ser dock, 

att lonc1skapskamrern skall kunna sköta utanor d11 ingarna utan det över

inseende av finans chefen som ko1!.lmi tten föreslagit. 

Utbildningsavdelningen. 

Vad sedan gäller utbildningssektionen h a r landskapsstyrelsen även 

här stanna t för den organisation, som förval tningslagskorinni tten f ö

reslagit och sor.1 även enhälligt omfa ttats vid ett r ådplägningsmöte 

med rektorerna vid landskapets skolor. Förslaget innebä r därför att 

på utbildnings sektion en ankornuande utbildning särenden fördelas 10.ellan 
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allmänna byrå n och skolbyrå n huvudsrucligen enligt skolforo .' Sål~!~a 7 
skulle ären den r örande det kommuna la skolväs endet och LPH- centra-

len h andhas av skolbyrån~ medan ctllmänna byrå n förutom allmä nna 

kulturella frå gor hade att sköta n ärmast administrativa uppgifter 

rörande landsk apets skolor ~ Då det gäller planering och utveckling 

av de en skilda skolorn a s verkso.rn he t skulle liksom hittills frå gorn a 

i först a hand å ligga slrn lorn2 s direktion er och rektorer . 

Lffild skap s styre lsen före sl å r a tt en s ä rskild bi blioteksbyrå frarJ

del e s skulle finna s vid utbildningss ektionen . Byrån skulle f örestå s 

av en bi bl ioteksinspekt ör ? soo föru to D att öv e rvaka ko rn:ounala bi blio

teken även skulle ha till uppgift a tt sköt a ett ko o binerat lands

tin g s - och lrn1dskapsstyrelseJ::i ibli otek i sj ä lvstyrelsegå rden s am t 

att ansvara för skolbibliotekens verksamhet . Biblioteksinspektörs

tj änsten skulle dock inrä tta s som hel tidstj änst först då sj ä lvsty 

relsegården kan t3gas i anvä ndning. 

Förutom utbildning ssektionen skulle vid a v delningen finnas en 

antikva riesektion. Denna ben är:rning skulle ersä tta benärmingen forn

Dinne ssektion ~ efte rsorJ i ii1odernt spr åkbruk i:1ed fornminnen numer a av

ses enda st förhisto riska ting. Däre rJot anvä nd s ordet antikvarie i 

vi dare bemärkelse i s ru:clbancl med förhistorisk~ kulturhistorisk och 

dylik f orsknin g och dä rtill anknuten verksari1het. I ett sta tskonni tte

betä nka nde (1970: A 2 si d . 80) föresl å s a tt benämningen sta tsarkeo

log på rnot sva r an de s iitt i ri ke t skulle utbyta s o ot sta tsantikvari e. 

Riks antikva rieäDbetet ä r n ai:.met på rJotsvarande . statliga förvaltnin g s 

organ i Sveri ge. 

På grund av d e tta ändringsförslag f ör e sl å s ben ämningen på sek-

ti onsche fen bli landska psantikvarie i stä llet för landskapsarkeolog. 

De tta f örsl ag r.10ti v eras ock så a v a tt tj änst e ben i=imningen s åvitt mö j 

lig t bör l!J otsva r a de uppgifter s on h a ndhas av vederbörande tj ä nste

man ? sär~~ ilt som lan dskapsantikv.ari en ha r en livlig korrespondens 

o ed olikEt tj änstemän och forska re i utlandet. 

Inrättandet av ett landskapsa rkiv blir beroen de av dels s ä rskilda 

utrylillTien i Projekt 77 och dels tillkomste n av en överenskonlfJels e f ör

ordnin g. 

Nä ringsavdelninge n. 

N8.ring s a vc1 elningen f öreslå s såso u n faJnts oi:if a tta två sektioner, 

näi:1ligen näring ssektionen s amt j ordbruks- och skog sbruks sektionen. 

Vid förstn äunda sektion skulle finna s f örutoi:l en allmän byrå , en 

fiskeribyrå ~ son när i:iast skulle ha n dh a frå gor av e konoo isk na tur, 

s aot arbetskraftsbyrå n och yrkesvägledning sbyrå n . Jordbruks- och 

skogsbrukssektionen skulle bestå a v tre i f örhå lla nde till varandra 
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sjiilvständiga byrå er, näuligen jordbruksbyrån, skogsbruksbyrå n och 

rail j övårdsbyrån. S jiil vstti.nd ighe ten framgår bl. a . därav att sektion en 

s aknar en stirskild sektionschef och att alla byrå chefer iir för edr a 

g m1d e. Så lunda före sl El s a tt även Llil j övårdsintendenten blir f ör e

dra gande. 

I siirskild a yttranden över föreliggande lagförslag har bl .a.mil

jövå rdsn ömnden föreslagit att u iljövårdsbyrå n i stä llet borde pla 

ceras in01:J kansliavdelningen för att dä rigeno:w b i ttre markera obero

endet i förhå llande till näringsförval tningen. Med beaktande av a tt 

wiljövå rdsförvaltningen ä r under utbyggnad och detta borde ske i 

samma takt so1.1 r10t svarande utbyggnad s å v btl i riket som i de övriga 

nordiska l änderna, anser landskapsstyrelsen att vissa tjänstemän vi d 

nuvarande lantbruks avdelning och forstavdelning 9 så so11 byggDästarna 
borde 

och forstteknikerna~/Tit~ - i nära kontakt oed Biljövå rdsförvaltningen. 

Därför skulle miljövå r d sbyrån hänföras till näringsavdelningen. 

Det åländska rniljövå rdsarbetet skulle av naturliga skäl i första 

hand komna att inrikta sig på vattenvård och naturvå rd. En vikti g 

f örutsättning för att miljövå r dsarbetet sk all uppnå goda resultat 

ä r dä rför ett positivt gensvar särskilt f rån berörda mark- och v a t

tenägare. På g ru.n d htir av ha r landskapsstyrelsen ansett det l äm pligt 

a tt placera milj övårdsbyrå n in mil jordbruks- och skogsbruks sektionen. 

Till Gilj övå rdsbyrå ns ä renden skulle även höra jakt- och viltvå r den, 

varför j akt- o ch naturvå rdskonsulenten skulle överflyttas till denna 

byrå. 

Tra fikavdelningen. 

Ehuru tj änsten som bi tr:idande v ä gingenjör varit lediganslagen 

flere gånger, har någon kou petent s ökande icke anI:Jä lt sig. Landskaps

styrelsen ai1ser det dä rför vara ä ndamå lsenligt att slopa denna tjänst 

och i stä llet owbild a den nuvar811 d e trafik- och färjinspektörstj äns

ten till en waskiningenjörstj änst, till vilken skulle överföras vis 

sa av den biträdande ingenjörens arbetsuppgifter. Maskiningenjöre n 

skulle dessu tou f öre draga ä :ren dem röran de landskapets trafikn edel 

samt förestå sjötra fi k byrån. Understä llda denna byrå skulle vara tra

fikavdelning ens l ager och verksta d. 

Överingenjören skulle förestå den a llmärma byrån, vilken p å srunmn 

s ä tt som nu skulle vara uppdel a d på fyra olika enheter, underhålls-~ 

projekterings-, bro- och v a ttenbyggnads---saIJt k ommuna lv::igskontor en. 

Tj änst emännen. 

Landskaps styre lsen har s å l ån g t det varit möjligt undvikit a tt 

föresl å inrättandet av nya tjänst er, s ärskilt soL1 tjänsterJanna k å r e n 

under sena re å r vuxit i r ä tt hög grad. Där nya tjänster föresl agits 
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har detta skett ned beaktande av a tt rnotsvo.r ande tj änst tillkornnit 

i statsförvaltningen eller att landska pet önskar övertaga vis so. för

v al tningsuppgifter 9 so h1 enligt självstyrelselagen underlyder rike ts 

förvaltningsbehörighet. 

I 25 § ingå ende förteckning ti.r uppdelad i två huvudgrupper 9 ordi

narie och extraordinarie tjänstemän. Utanför har lär.mats arbetsto.ga

re i a rbe tsavtalsförhå llanc1e s o111 t vi ssa del tids tjänster. Möjlighet 

l ännas att därutöver anställa extra ordinarie tjänsteinnehavar e och 

tillfå lliga funktionärer samt personal i arbetsavtalsförhållande 

inon rilli1en för anslag i ordinarie årsstaten. För a tt en ordinarie 

tjänst skall kunna inrä ttas i frGDtiden krä ves föruto LJ 0.11slagsbeslut 

iiven lagändring. 

Beträffande föredragandena hänvisas till 22 § landskapslagen or"1 

Ålands landskapsstyrelse. Utöver d e där n ärnnda föresl å r landskapssty 

rels en att :wil j övårdsin t enden ten skulle bli föredragande. Denna t j i:in st 

kmJJ.ller o. tt inrä ttas gen orn a tt den nuvarande fisker iintenden ttj linsten 

ombildas till miljövå rdsintendenttj iinst och a tt den nuvarande fiskeri

intendenten överflyttas till innehavare a v den nya tj änsten . 

I övrigt föresl ås följande nya högre tj änster 9 som ovan icke 

nämnts ~ 

l) l ondsk apsläkare 9 överflytta s frå n statens f örva ltning, 

2) l andskapsh ä lsoinspe ktö r 9 förutsatt i 2 § hälsovå rdslage n 9 

3) a rkitekt 9 före sl å s inrättad i f rm tiden eventuellt soD gem en

s a:.·u. t j än st Til e c1 Marie hrnnn 9 

4) biträdand e re gistra tor 9 nödvä n dig på grund av ökat antal ären

den under sena re år, 

5) fo rsknings sekreterare vid budge tbyrå n 9 föresl ås inrä ttad p å 

grund a v a tt rnotsvc.. 2ande tjänst so:u1 kontaktorgan mellan plane

ringsmyndighetern a och l änsstyre lsen finns vid l änsstyrelserna 

i riket, 

6) amanuens i arkeologi, skulle ha till uppgift att sou1Jar tid svo.

ra för ut gr ä vningsarbetet och vintertid katalogiseringsarbe t e, 

·som nu blivit eftersatt, 

7) överbyggiJäs t a r e, bygg;JJtis t a re och yngr e byggmästare 9 verkLJäs t a re 

och yngre verkmästare, tjänsterna gäller dels ombildningar och 

dels omändring a v vissa tjfu1st er i arbetsavtaJEförhållande till 

tjänst enatur . För att bestitta dessa tjänster skulle icke nyan

stä llningar vara nödvä ndiga. 

Avsikten tir a tt byråerna liksoiil tidigare skulle h andl ägga på 

dem ankorJinande ä renden sj ä lvstä ndigt. Avd elningscheferna skulle vis-
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s er l ig en göra sig förtrogna med o.rbet e t inom av c1elningen Den s1J!~ 
do ck såvitt gäller byråerna i första h and ver ka som sar:1ordnare av 

by-råernas verks arD.he t . I detta avs eend e skulle byrå cheferna å t 11ins t o

ne en gång i månaden samlas till geEiensaJJ11Jo. överläggning nr. 

För att n ågo t iirende eller visst slag a v ä renden inom e n avdel 

nin g skulle kunna överflyttas Dellan olika föredragande, föresl å r 

landskaps styre lsen a tt detta skulle wö jliggöras gen om ett uttryck

ligt stadgande. Ett s ådant förordnande skulle dock f å giltighet 

endas t under vis s tid . 

Landskapsstyre lsen föresl å r a tt landskapets tjänstemän efter den

n e. l ags ikraftträdande icke l tLn g re skulle vara skyldiga a tt avlägga 

tjänste ed. Så d2n ed kommer uppe nbarligen inom en nära framtid icke 

heller a tt krävas av statens tj ä nsterniin. Edens betydelse med beak

tande av nuvarande anstä llningsförhå llanden med förhandlings- och 

s tre jkrä tt för tj än s ten ännen t orde överhuvu d taget kunn a diskuteras. 

Då sjä lvstyrelselage n f ör Ål and ick e inneh å ller någon uttrycklig 

förpliktels e om tjänste ed för l a ndskape ts t jänst ernän 9 torde äv en 

l ands tin get äga behörighet a tt ut e l ti.rnna en sådan skyldighet. 

KomQ~tensvillkor. 

Koope tensvillkoren för ombi l dade och ti c1ignre tjänster har i hu-

vudsak l ämna ts oför ändr ade. Dä r ändringar h ar f öresl agi ts har detta r 

skett i syfte a tt vidga omr&det för t änkbara sökande. Med beaktande 

av a tt anta l e t ö.mneskoriJ.binationer för akademisk slutexaoen under se

no.re år ök.a ts ha r 11JI1 dsk2psstyre lsen omfattat kornittens försl a g on 

at t dä r de t varit mö jlig t icke pr ecisera äIJneskombinati on en ut on 

lö..mna denna öppen. Detta gäller äv en i vissa fall examen som sådo.n. 

Beträf f ande kompetensvillkoren f ör enskilda tj änste r h änvis a s 

till l agt exten . Försl age n har i a llmänhet omfattats av vederbörande 

föredragande. Olika u ppf a ttningar har do ek anförts beträffande ko:w

petensvillkoren för utbil d ningschefstjän sten. Frå gan har äve n v arit 

under diskussion i landstinge t unc1 er hös tsessionen i sar_1bEl!1d n ed be

hand lingen a v 1972 å rs budget. 

Landsk apsstyre lsen ä r i denna fråga av sCILJrna menin g , som för 

vc.ltning slagsk:ommi tten och finansutskottet (b et.nr 1/1971-72) n äw

ligen att det med tanke p å tjänsteuppgifterna 9 s om n är :rnas t gä ller 

kulturförvaltning sa~t utbild ningsf:r:ågor på instituts- 9 gyonasie

och högre nivå 9 e.r rilctigt a tt stä lla licentiatexnrDen som kompetens

krav. Diirtill kowIJer a tt utvecklingen nv regi onala. h ögsko lestudier 

i fre.r.1tic1en o tvivelakti gt kommer att leda till et t ök a t san1arbete 

rne d ni:iruast Åbo AkadeIJi? n ågot so111 rnoti ve rar a tt utbildning schef en 

bör ha goc1 erfarenhet av akademiska s tudier. 
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Utgå ende frå n utoIJ annat ntt kompetenskrsvet för sta i,santikvnri en 

enlig t ovan nämnda statslrnw.i ttebetänkande iir bl. a. vunnen doktors-

grad? samt då forskningen ä r en be tyd81lde del av l n nd skapsantikvari 

ens a.rbetsuppgif ter, ho.. r landsko.psstyre l sen stanno.t för ntt även 

före sl å licentia texa:ae n soD slutexan1enskrav för landsk o.psa:Q tikvo.rien. 

Då så lund a av en sektions- och byråc hef i n oill utbildn in g s avdelningen 

skulle krävas licen tiatexar.ae n 5 torde det äv en Lled tanke p å bal ansen 

inon avdelningen vara :m.o tiver at o.t t f ör avc1e1ningschefen 9 d.v . s. 

utbi l dnings chefen ? stö.lla minst s ru11ma kompetenskrav. 

För skolinspektören skulle krävas s2.:cn:ua k01::ipetens sor!l f ör skol

inspektör vid l änsstyrelse i rike t . Denna princip frruilgår även av 

gä llande överen skorn11e ls eförorcl.nin g om undervisning sförval tningen. 

För de t jäntemi:in, vars koupetenskrrw ä r regl erade i s tirskilda 

l o.gar 5 föreslås endast en h ö.nvisning till respektive lag. En rnot 

svnr ande hänvisnin g till rikets l agstif tning h ar tiven upptagits, då 

det gä ller tj tinsteEJ.an, v a rs f ör- ·o.ltningsuppgifter ~l.r av blandad nntur . 

Si:irskilda stac1g i.md~ 

Stadganden a i 4 kap. iisärskilda stadganden 11 överensstänmer med 

mo t svarande bestämmelser i gäll ande förvaltn ingsl ng. I likhet rirnd 

f örvaltningsl agskomrllitten anser l o,ndskc1psstyrelsen dock att tj tinste

rnan fritt skulle få v ä lj a boningsort 1::iedan tj 8..ns t gö ringsorten skul.J.e 

l iksom nu bestä:unins av landskaps styrelsen. 

Lagen f öre slås tri:i.d 2 i kro.f t den 1 j anU8ri 1973. De s t adgffil d en 

som gäller inrii ttmic1e av byråer och tj i:m st e r för uppgifter 9 som nu 

h2Ddlä[;ges av sta tlig a myndigheter 9 s kulle dock trtlc1a i kr aft förs t 

sedan öv erensko:L:1me lseförord:nin g utfärdat s. 

De nya tj tinsterna skulle såsom ovan n Li.rnnts i huvudsak inrä ttas 

genoD ombildning 9 varvid inne havaren av den t idigare tj änsten över

föres till i nnehavare av den omb ild nde tj än s ten. Landsko:pss-Lyrelsen 

avser a tt i förslaget till ordinari e årsstat för 1973 närmare preci

sera de tjäns ter vilka berörs a v s ådan ombildning. Övriga nya tj än s 

ter skulle inrättas i den ordni ng l a ndstinGet upptar a nslag för tj än s

ten. 

J~andsk@s s_!yJe ls eJ::a,gen. 

På g rund av att l andskapsstyrelsen en lig t vad ovan anförts f öre 

slagit avvike l ser frå n l andskap slagen orn Ålands landskaps styrelse, 

föresl å s att 22 § av sagda l ag samtidigt undergår därav påkallade 

ä ndr:Lngar. Den så lunda tindrade lydels en av detta. stadgancle inne bä r 

att Botorfordonsövervakningen j i:ili1te bil regi s te:tä r en den överflyt t as 

ti 11 kansliavdelningen, at t ben8.r:mingen l andsk ap sarkeolog ändras ti ll 

l a..ndskapsantikvari e samt e::, tt milj övå rdsintenc1en ten och masl-c iningon j ö
ren blir föredragand e. 

Med h änvisning till det ovan anförda f å r l andskapss tyrelsen vörd
S8L1t förelägga Lcu1dstinget t i ll antagand e fö ljande landskapslagar~ 
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L a n d s k a p s l a g 

om landskapet Ålands centrala ämbetsverk . 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

1 kap, 

Ämbetsverkets avdelningar. 

1 § • 

130 

Angående avdelningar och föredragande tjänstemän vid det centrala 

ämbetsverket stadgas i landskapslagen om Ålands landskapss t yrelse, 

Avdelningarna ä r indelade i sektioner , byrå er och kontor i enlig

het med vad i denna lag stadgas. I a rbetsordning kan dessutom bestäm

mas om andra än i denna lag n ä mnda kontor . 

Kanslia vdelningen. 
') § 
'- . 

Kansliavdelningen är uppdelad p å tre sektioner, nämligen en k ansli

sektion, en social- och hälsovårdssektion samt en byggnads- och plan

läggningssektion. 

Kansliavdelningen förest å s av kanslichefen, som tillika är chef 

för kanslisektionens allmänna byrå . 

3 §. 
Vid kanslisektionen finnes: 

1) en allmän byrå ; 

2) en trafikregisterbyrå ; 

3) en personalbyrå; samt 

4) ett registratorskontor. 

4 §. 
Kanslisektionen handlägger ä renden angående : 

1) hembygdsrä tt och dä rmed s a mmanhä ngande rättigheter; 

2) allmän ordning och säkerhet s a mt polisväsendet; 

3) personalförvaltning samt kurs- och informationsver k samhet; 

4) kommunalförvaltning; 

5) landskapsstyrelsens a r kiv och annan kansliverksamhet; 

6) registrering och över va kning a v motorfordon; 

7) idrott och ungdomsverksamhet; samt 

8) övriga ä renden, vilka icke ka n a nses a nkomma på a nnan a vdelning. 

5 §. 
Vid so c ial- och h ä lsovårdssektionen finnes : 

1) en socialvårdsbyrå; 

2) en hälsovårdsbyr å; s a mt 

3) en arbetsskyddsbyrå, 

Sektionen förest å s av l a ndska pssekr eteraren, 
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6 §. 
Social- och hälsovårdssektionen handlägger ärenden angående: 

1) social- och invalidvård; 

2) hälso- och sjukvård; 

3) 

4) 

veterinärvård; samt . 
arbetsskydd. 

7 §. 
Vid byggnads- och planläggningssektionen finnes: 

1) en byggnads- och planlä ggningsbyrå; samt 

2) en brandskydds- och befolkningsskyddsbyrå. 

Sektionen förestås av planläggningsinspektören. 

8 §. 
Byggnads- och planläggningssektionen handlägger ärenden angående : 

1) region-, general-, stads- och byggnadsplaneringen; 

2) övervakningen av byggnadsverksamheten; 

3) långivningen för bostadsproduktionens främjande; 

4) brandskyddet och befolkningsskyddet; 

5) elektriska anläggningar; samt 

6) landskapets fasta egendom i samråd med finansavdelningen med 

undantag av jordbruks- och skogslägenheter. 

Finansavdelningen. 

9 §. 
Vid finansavdelningen finnes: 

1) en budgetbyrå; samt 

2) en :räkenskapsbyrå. 

Finansavdelningen förestås av finanschefen, som tillika är chef 

för budgetbyrån. 

·10 §. 

Budgetbyrån handlägger ärenden angående: 

1) landskapets å rsstater ; 

2) extraordinarie ansla~sävida dessa icke överförts till n å gon 

annan avdelning; 

3) landskapets bokslut; 

4) skatter och avgifter; 

5) l å n för förvaltningens finansiering; samt 

6) den allmä nna tillsynen över landskapets e gendom. 

1 1 § . 
Räkenskapsbyrån handlä gger ärenden a ngående : 

1) utanordningar ; 

2) granskning av underredovisare s räkenskaper och medelsförvalt

ning; samt 

3) landskapets bokföring. 
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Underställda räkenskapsbyrå n ä r bokförings- 9 kassa- och kontroll

kontoren. 

Utbildningsavdelningen. 

12 §. 
Vid utbildningsavdelningen finnes en utbildningssektion och en 

antikvariesektion. 

Utbildningsavdelningen förestås av utbildningschefen, som tillika 

är chef fö :c :utbildningssektionens allmänna byrå. 

13 §. 
Vid utbildningssektionen finnes~ 

1) en allmän byrå; 

2) en skolbyrå; samt 

3) en biblioteksbyrå. 

14 §. 
Utbildningssektionen handlägger ärenden angående: 

1) den allmänna planeringen av landskc;i_pets utbildningsväsende; 

2) gymnasie- 9 fack- och yrkesskolor 9 folkhögskolan, medborgarinsti

tutet och sommaruniversitetet; 

3) den fria bildningsverksamheten; 

4) kultur- och utbildningsä:renden 9 som icke hör till antikvarie

sektionen; 

5) folk- och grundskolor; samt 

6) biblioteksväsendet. 

15 §. 
Vid antikvariesektionen finnes : 

1) en museibyrå; samt 

2) ett landskapsarkiv. 

Antikvariesektionen förest å s av landskapsantikvarien. 

16 §. 
Antikvariesektionen handlägger ärenden angående: 

1) forn- och kulturminnesvå rden; samt 

2) museer 9 arkiv och samlingar. 

Antikvariesektionen understä llda är landskapets museer. 

Närings~vdelningen. 

17 §. 
Näringsavdelningen är uppdelad p å två sektioner 9 nämligen näring s

sektionen samt jord- och skogsbrukssektionen. 

Avdelningen förestås av chefen för n ä ringsavdelningen 9 som tillika 

ä r chef för näringssektionens allmänna byrå. 

I 
I \ 
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18 §. 

Vid nä rin gssektionen finnes: 

1) en allmän byrå ; 

2) en fiskeribyrå; 

3) en arbetskraftsbyrå; sarnt 

~-) yrlrnsvhgl o :1nin3; s byr å n . 

19 §. 
Näringssektionen h andlägge r ä renden an gående: 

1) näringsfrågor och ekonomiska frågor a v allmän natur; 

2) h em- och småindus triä renden ; 

3) kreditgaranti er för näringslivet; 

4) fiskeri ärenden av ekonomisk natur; 

5) turismen; 

6) sysselsä ttnings- och arbetsmarknadsfrågor; samt 

7) yrkesvägledning. 

20 §. 
Vid jord- och skogsbrukssektionen finnes : 

1) en jordbruksbyrå ; 

2) en skogsbruksbyrå ; samt 

3) en miljövårdsbyrå . 

21 §. 
Jord- och skogsbrukssektionen handlägger ärenden angå ende: 

a ) Jordbruksbyrån : 

1) jordbruket och dess binäringar; 

2) inspektionen a v undervisningen vid Ål ands l ant mannaskola; 

3) jorddispositionsfrågor; samt 

4) landskapets jordegendomar i samråd med finansavdelningen . 

b) Skogsbruksbyrån : 

1) skogsbruk; 

2) skogsforskning; samt 
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3 ) landskapets skogsegendomar i samrå d med f inansavdelningen. -

c) Miljövårdsbyrån : 

1) miljövård ; 

2) naturskydd ; samt 

3) jakt- och viltvård. 

Tra fikavdelningen. 

22 §. 
Vid trafikavdelningen finne s: 

1) en all män byrå; samt 
2) en sjötrafikbyrå . 

23 §. 
Allmänna byrån handlägger ärenden angående: 

1) projekteringj byggande och underhå ll av l andskarets a llmänna 
vägar; 
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2) kommunalvägar; 

3) bro- och hamnanläggningar; samt 

4) lokala farleder. 

Allmänna byrån förestås av överingenjören 9 som även är avdelningens 

chef. 

Understä llda byrån är ett underhålls-~ ett projekterings- 9 ett 

bro- och vattenbyggriads- samt ett kommunalvä gskontor. 

24 §. 
Sjötrafikbyrån handla gger ärenden a ngående; 

1) landskapets färjor och andra a llmänna trafikmedel; samt 

2) lagerhå llning och verkstadsdrift. 

Understä llda sjötrafikbyrån är avdelningens lager och verkstad. 

2 kap. 

Ämbetsverkets tjänstemän och deras å ligganden. 

25 §. 
Vid ämbe tsverket finnes följ a nde ordinar ie tjänstemän: 

Kansliavdelningen : 

en kanslichef 

en registrator 

en maskinskrivare 

en övervaktmästare 

en telefonist 

en tra fikinspektör 

en landskap ssekretera re 

en maskinskrivare 

en landskaps l ä kare 

en l andskapsveterinär 

en l andskapshälsosyster-barnmorska 

en planlä ggningsinspektör 

en byggmästare 

Finans~vdelningen : 

en f ingnschef 

en landskapskamrer 

en huvudbokförare 

en kassör 

en biträ dande bokförare 



Utbi1dningsavdelningen : 

en utbildningschef 

en skolinspoktör 

en maskinskrivare 

en landskapsantikvarie 

en landskapsarkivarie 

Näringsavdelningen: 
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en chef för näringsavdelningen 

en fiskerikonsulent 

en maskinskrivare 

en byråchef för arbetskraftsbyrån 

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 skogvaktare 

Trafikavdelningen ~ 

en överingenjör 

en övervägmästare 

två vä gmä stare 

tre överbyggmästare 

en maskiningenjör 

en ve:ckmäs t are 

en lagerföreståndare 
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Inom ramen för i årsstaterna upptagna anslag finnes följande 

extra ordinarie tjänstemän: 

Kansliavdelningen: 

en bilbesiktningsman 

en kanslist 

en byråsekreterare 

en biträdande registrator 

en vaktmästare 

en chaufför 
en landskapshälsoinspektör 

en arbetsskyddsingenjör 

en arbetsskyddsinspektör 

en arkitekt 

en byggmästare 
fyra maskinskrivare, 

Finansavdelningen: 

en forskningssekreterare 

två biträdande kanslister 

ett kassabiträde 

Utbildningsavdelningen: 

en skolpsykolog 

ett kanslibiträde 

en biblioteksinsp~ktör 

en amanuens i kulturhistoria 

en amanuens i arkeologi 

en kanslist 

Näringsavdelningen: 

en arbetåcirmedla:ce 

en kanslist 
två byråbiträden 

en byggmästare 
en jordbruksinstruktör 



två forstmästare 

två forsttekniker 

ett kanslibiträde 

en miljövårdsintendent 

-15-

en jakt- och naturvärdskonsulent 

Trafikavdelningen: 

en vägkassör 
ett kanslibiträde 

en maskinskrivare 

tre byggmiist2re 
en yngre vägmästare 

en yngre byggmästare 

en yngre verkmästare 

en lagerförvaltare 

ett lagerbiträde. 
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Inom··ramen för årsstaterna kan dessutom anställas extra ordinarie 

befattningshavare och tillfälliga funktionärer samt personal i arbets

avtalsförhållande. 
26 §. 

Föredragande skall göra sig förtrogen med förhållandena inom 

landskapet i allmänhet och särskilt med de omständigheter, om vilka 

han bör äga kännedom för att behörigen fullgöra sina tjänsteåliggan--

den. 
Föredragande bör med omsorg och skyndsamhet bereda och föredraga 

de ärenden, som enligt fast ställd arbetsordning ankommer på hans hancl~

läggning, samt uppsätta och låta utskriva expedition, ö.å sådan skall 

utfärdas och landskapsstyrelsens justerade beslut föreligger. 
27 §, 

Den tjänsteman, som samtidigt är avdelningschef, åligger: 
1) att föredraga avdelningens ärenden för landskapsstyrelsen eller 

ledamot av landskapsstyrelsen, såvida denna uppgift enligt arbetso:cd~ 

ningen icke anförtrotts annan tjänsteman vid avdelningen; 
2) att bistå landskapsstyrelsen och lant:r:ådet i ärenden, som hör 

till avdelnings verksamhetsområde; 
3) att följa med utvecklingen inom avdelningens verksamhetsområde 

samt tillse, att avdelningen samverkar med ämbetsverkets övriga av

delningar och byråer; samt 
4) att handlägga de ärenden vid avdelningen 1 vilka enligt arbets-

ordningen åligger honom. 
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28 §. 
Angående tjänsteman, som samtidigt är byråchef, gäller i till~ 

lämpliga delar vad i 27 § är stadgat om avdelningschef. 

29 §. 
Landskapsstyrelsen kan förordna att ärende, som ankommer på en 

sektion eller byrå, för viss tid handlägges av annan sektion eller 

byrå. 
:?ör varje avdelning kan landskapsstyrelsen förordna en annan tjäns-

teman, företrädesvis en byråchef, till avdelningschefens ställföre

träd"tre. 
30 §. 

Ervar byrå handlägger på denna ankommande ärenden självständigt 

och på eget ansvar. 

31 §. 
Up}står ovisshet om på vilken avdelning något ärende skall hand

läggas, avgöres frågan av lantrådet på förslag av kanslichefen. 

Up:i;:står ovisshet om på vilken byrå ärende skall handläggas inom 

avdelning, avgöres frågan av avdelningschefen. 

32 §. 
Ans\aret för saoorc1nandet av avdelnings verl::sci.11het åvilar 2vc1el

ningschefen, som varje månad sammankallar byråcheferna till gemensam 

överläggning. Byråernas budgetfö:.cslli:; bör handläggas vid sådan över

läggning, innan de överföres till finansavdelningen. Protokoll från 

sådan öv3rläggning skall delges landskapsstyrelsen. 

33 §. 
Vid fcrfall för tjänsteman bestämmer vederbörande avdelningschef 

om handhavandet av dennes åligganden. 

Kompetensvillkor är: 

~) Kanslisektionen: 

3 kap. 

Kompetensvillkor. 

Kansl~,.§;vde~ningen. 

34 §. 

1) för kanslichefen, ju:ciskandidatexarnen eller tidigare högre rätts

examen somt förtrogenhet med förvaltningsuppgifter; 

2) för trafikinspektören och bilbesiktningsmannen, i landskapslagen 

om motorfordon i landskapet Aland föreskriven kompetens; 

3) för byräsekreteraron, juriskandidatexamen eller motsvarande 

examen med lämplig ärnneskombination; 

4) för registratorn, vid högskola 2vlagd lämplig slutexmnen; 
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5) för biträdande registratc:rr::n, studentexamen eller vid institut 

eller fackskola avlagd lämplig examen; samt 
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6) för övervaktmästare 9 vaktmästare 9 chaufför och telefonist för 

respektive tjänst lämplig utbildning och erfarenhet. 

b) Social- och hälsovårdssektionen~ 

1) för landskapssekreteraren 9 juriskandidatexamen eller tidigare 

högre rättsexamen eller politices kandidatexamen med förvaltningsrätt 

såsom huvudäEme; 
2) för landskapsläkaren 9 landskapsveterinären, landskapshälsosyster

b2.rnmorskan och landskapshälsoinspektören för motsvarande tjänstemän 

i riket föreskriven kompetens; samt 

3) för arbetsskyddsingenjören och arbetsskyddsinspektören för mot

svarande tjänstemän i riket föreskriven kompetens. 

Q2 Byggnads- och planläggningssektionen~ 

1) för planläggningsinspektören 9 vid teknisk högskola avlagd arki

tekt-1 byggnadsingenjörs- eller lantmäteriingenjörsexamen; 

2) för arkitekten 9 vid universitet eller högskola avlagd arkitekt

examen; samt 

3) för byggmästare 9 teknikerexamen från byggnadsavdelningens studie

riktning fö:c husbyggnad vid teknisk skola. 

Kompetensvillkor är~ 

Finans<iYdelningen. 

35 §. 

1) för finanschefen 1 juriskandidat- eller tidigare högre rätts

examen eller politices kandidatexamen elleT ekonomiekandidatexamen 

med. lämplig ämneskornbination samt förtrogenhet med förval tningsuppgif
ter; 

2) för landskapskamrern och forskningssekreteraren, diplomekonomexa

men eller politices kandidatexamen med lämplig ämneskornbination; 
3) för huvud bokföro.ren 9 ltiGTc rö ttsexm1en 91 ler cUplonekononexm1e11; 

.. 4) för l~:n.ssören, exo.r1en från ho.nc1elsinstitut eller frb.n r:10tsvaranc1e 
laroo;ns-talt; s.tint 

5) för biträdande bokförarey biträdande kanslist och för kassabi

träde? examen f:.cån handelsskola eller motsvarande utbildning jämte 
e:r"farenhet av motsvarande arbetsuppgifter. 

Utbildningsavdelningen. 

36 §. 
Kompetensvillkor är~ 

a) Utbildningssektio~ 

1) för utbildningschefen 9 filosofie- eller politiceslicentiat

examen rned lämplig ämneskornbinat ion samt förtrogenhet rJed förvaltnings
uppgifter; 
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2) för skolinspektören, filosofiekandidatexamen och lärarkompetens 

samt erfarenhet och god förmåga att handha l ärartjänst ävensom för
trogenhet med administrativa göromål samt cum laude approbatur i pe

dagogik eller i pedagogik och didaktik eller tj änsteexamen i pedago

gik, vuxenfostran eller folkbildningslära ; 
3) för skolpsykologen, filosofiekandidatexamen med vitsordet lauda

tur i psykologi och laudatur i pedagogik eller i pedagogik och didak

tik samt erfarenhet av praktiskt skolpsykologiskt arbete inom upp-

f ostr ingsrådgi vningsbyrå; samt 

4 ) fö r biblioteksinspektören, i biblioteksförordningen f ör landska

pet Åland föreskriven kompetens. 

b) Antikvariesektionen~ 

1) för l andskapsantikvarien, filosofielicentiatexamen med vitsorde t 

laudatur i Finlands och Skandinaviens arkeologi eller filosofielicen

tiatexamen med vitsordet l audatur i nordisk historia eller i nordisk 

filologi samt cum laude approbatur i nordisk arkeologi 9 j ämte för

trogenhet med musei- och:fältarbete; 

2 ) för amanuensen i kulturhistoria, filosofiekandidatexamen med 

etnologi som huvudämne samt i övri gt l ämplig ärnneskombination jämte 

förtrogenhet med musei- och fältarbete; 

3) f ör amanuensen i arkeologi, fil os ofiekandida texamen med nordisk 

arkeologi som huvudämne samt i övrigt l ämplig ämneskombination j ämte 

förtrogenhet med musei- ~ch f ä ltarb ete ; samt 

4) för l andskapsarkivarien , fil osofiekandida texamen med l ämplig 

ämne skombina tion samt högr e arkivexamen. 

Näringsavdeln i ngen . 

37 §. 
Kompetensvillkor ä r : 

a) Näringssektionen: 

1) för chefen f ör näringsavdelningen, ekonomiekandidat- 9 eller 

politices kandidatexamen eller annan s lutexamen f rån h ögskola med 
lämplig ämneskombination; 

2) för fiskerikonsulenten , genomgången kurs vid fiskarskola samt 

examen från handelsskola eller -ins titut ; 

3 ) för fiskeriinstruktören genomgången kurs vid fiskarskola; 

4) för byrå chefen för arbetskraftsbyrån, vid h ögskola eller insti
tut avl agd l ämplig examen; 

5) för avdelningsföreståndare och arbe tsförmedl are 9 l ämplig insti 
tutsexamen ; samt 
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6) för distriktsinspektören för yrkesvägledningen 9 filosofiekandi

dat- eller motsvarande examen med vitsordet laudatur i psykologi och 

något samhälleligt läroämne 9 .specialkurs för yrkesvägledare samt 

personlig lämplighet för yrkesvägledningsarbete. 

b) Lantbruksbyrån~ 

1) för landskapsagronomen 9 agronomisk ämbetsexamen samt praktisk 

erfarenhet av lantbruk; 
2) för byggmästare, teknikerexamen från byggnadsavdelnings studie·~ 

riktning för väg- och vattenbyggnad eller husbyggnad vid teknisk skola; 

3) för jordbruks- och maskinkonsulenten och jordbruksinstruktören 9 

agrologexamen; samt 

4) för trädgårdskonsulenten och biträdande trädgårdskonsulenten 9 

examen från två-årig trädgårdsskola. 

c) Skogsbrukbyrån~ 

1) för landskapsforstmästaren, akademisk skogsexamen och praktisk 

förtrogenhet med skogshushållning; 
2) för forstmästare 9 akademisk skogsexamen; samt 

3) för skogsvårdskonsulenten, forsttekniker 9 plantskoleskötaren 

och skogvaktaren 9 forstteknikerexamen. 

d) ~iljövårdsbyrån~ 

1) för miljövårdsintendenten 9 filosofiekandidatexamen med lämplig 
ämneskombination; sarnt 

2) för jakt- och naturvårdskonsulenten 9 forstteknikerexamen samt 
erfarenhet av viltvård. 

Trafikavdelningen. 

38 §. 
Kompetensvillkor är~ 

1) för överingenjören, diplomingenjörsexamen från studieriktningen 

för väg- och vattenbyggnad vid teknisk högskola; 

2) för övervägmästaren? vägmästare och yngre vägmästare, över
byggmästare, byggmästare och yngre byggmästare, teknikerexamen från 

byggnadsavdelnings studieriktning för väg- och vattenbyggnad eller 

beroende på arbetsuppgifterna från byggnadsavdelnings studieriktning 

för husbyggnad vid teknisk skola 9 kompletterad med godtagbar kurs 
i väg-, bro- och jordbyggnad; 

3) för vägkassören, examen från handelsinstitut eller motsvarande 
merkantil utbildning; 

4) för maskiningenjören 9 ingenjörsexamen från tekniskt läroverks 
studieriktning för maskinbyggnad eller skeppsbyggnad; 
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5) för verkmästare och yngre verkmästare? teknikerexamen från stu

dieriktningen för maskinbyggnad vid teknisk skola; 
6) för lagerförvaltaren 9 lämplig merkantil eller teknisk utbild

ning; samt 
7) för lagerbiträde, lämplig utbildning och erfarenhet. 

Särskilda tjänster. 

39 §. 
Kompetensvillkor är~ 
1) för kanslist lämplig högskole- eller institutsexamen eller 

studentexamen och för arbetsuppgifterna nödigbefunnen praktik; samt 
2) för biträdande kanslist, kanslibiträde, maskinskrivare och byrå

biträde, rnellanskole- eller handelsskoleexamen samt för maskinskriva

re dessutom en hastighet om 7.500 nedslag för halvtimme. 

40 §. 
Från i denna lag stadgade kompetensfordringar kan landskapsstyrel

sen på särskilda skäl bevilja undantag. 

4 kap. 
Särskilda stadganden. 

41 §. 
Tjänstemän utnämnes av landsknpsstyrelsen, sedan tjänsten eller 

befattningen varit lediganslagen under trettio dagar. Extraordinarie 
befattning kan dock besättas utan att lediganslås. 

Lantrådet och tjänstemän beviljas tjänstledighet av landskapssty~ 
relsen. 

Landskapsstyrelsen äger även bevilja tjänsteman ansökt avsked. 

42 §. 
Angående innehavares av tjänst eller befattning entledigande 

från tjänsten eller befattningen ar särskilt stadgat. 
Extraordinarie befattningshavare och tillfällig funktionär må 

uppsägas och meddelat förordnande återkallas i enlighet med vad 
därom är särskilt stadgat, då landskapsstyrelsen prövar skäl där
till iöreligga. 

43 §. 
Över innehavare av tjänster och befattningar skall föras matrikel 

:på sätt därom är särskilt stadgat. 

L~4 § • 

Innehavares av tjänst eller befattning tjänstgöringsort bestämmes 
av landskapsstyrelsen. 
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Arbetstiden för landskapsförvaltningens tjänstemän fastställes 
av landskapsstyrelsen. Den sammanlagda arbetstiden under året skall 
överensstämma med den för statens ämbetsverk och inrättningar gällan

de a:cbetstiden. 
Angående ämbetsverkets öppethållningstider skall genom anslag 

och på annat lämpligt sätt tillkännages. 

46 §. 
Närmare bestämmelser angående tillämpningen av denna lag utfärdas 

av landskapsstyrelsen i arbetsordningar för va:rje avdelning samt 
i räkenskapsstadga. 

47 §. 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1973 9 dock så 9 att till 

&n del denna lag berör frågor, som faller under rikets förvaltnings
behörighet9 skall lagen träda i kraft först då i 20 § självstyrelse~ 

lagen för Åland förutsatt förordning har trätt i kraft. Genom denna 
lag upphäves landskapslagen den 16 april 1952 angående landskapsför
valtningen i landskapet Åland (22/52) till den del den är i kraft. 

Vad i denna lag är stadgat om innehavares av tjänst eller befatt
ning formella kompetens gäller icke de tjänstemän vilka utnämnts in
nan denna landskapslag trätt i kraft. 

I 25 § nämnda tjänster 9 vilka vid denna lags ikraftträdande icke 
är inrättade 9 inrättas i den ordning landstinget upptar anslag i 
årsstaten. 

I 25 § nämnda tjänster kan dock enligt landstingets beslut om 
antagande av ordinarie årsstat inrättas jämväl s&lunda 9 att redan 
förefintlig tjänst utan minskning av den egentliga avlöningen endast 
till benämningen ombildas 9 varvid innehavaren av den tidigare tjänsten 
överföres till innehavare av den ombildade tjänsten. 



-22- 144 
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 ändras 22 § 1 mom. 1, 

4 och 5 punkterna landskapslagen den 5 november 1971 om Ålands 

landskapsstyrelse (42/71) så som följer: 

22 §. 
Av ärenden, som ankommer på landskapsstyrelsen, föredrages 

1) från kansliavdelningen, där kanslichefen, landskapssekretera

ren och planläggningsinspektören är föredragande, ärenden, som angår 

åländsk hembygdsrätt, rätt att idka näring, rätt att äga jord, Nor

diska rådet, allwän ordning och säkerhet, trafikregisterärenden, 

motorfordonsövervakning, personalirågor, kommunalförvaltning, social-, 

hälSO-, veterinär- och sjukvård, planläggnings- och byggnadsverksam

he ten samt övriga ärenden, vilka .·icke hänför sig till någon annan 

avdelnings verksrunhetsområde; 

4) från näringsavdelningen, där chefen för näring .savdelnin~en, 

landskaps agronomen, landskapsfor stmästaren och milj övårdsi:htenden ten 

är föredragande, ärenden som angår utvecklande av näringslivet, främ

jandet av enskilda näringar i landskapet och miljövård samt yrkes

vägledning, sy$selsättning och arbetskraft; samt 

5) trafikavdelningen, där överingenjören och maskiningenjören är 

föredragande, ärenden angående väg- och vattenbyggnadsfrågor och 

landskapets trafikmedel. 

Marie hamn, den 28 februari 1972 .0 

vägnar: 

1 
Lantråd n 

Lagberedningssekreterare"\ ~~Carlsso . 
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