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f ,/\NDSKAPSSTYRET,S RNS FRAMSTAJ,J,N TNG 

till Landstinget med förslag till 

1) landskapslag om Alands landskaps

styrelses centrala ämbetsverk, 

2) landskapslag angående ändring av 

landskapslagen om Alands landskapsstyrel-

se, 

3) landskapslag angående ändring av 

landskapslagen om ärendenas handläggning 

i landskapsstyrelsen och 

4) landskapslag om ändring av land

skapslagen angående utnämningsbrev för 

innehavare av landskapet Al~nds tjänster 

och fasta befattningar samt om deras 

rätt att kvarstå i sin tjänst eller 

befattning ävensom skyldighet att däri

från avgå. 

FramstU.llningens huvudsakliga innehåll --·-·---------·--------- ~---..----

Framställningen innehåller fyra lagförslag. Det första är av

sett att i huvudsak ersätta landskapslagen om landskapet Alands 

centrala ämbetsverk. De tre övriga innchilller lagändringar som 

föranleds av det första förslaget. 

Förslaget till landskapslag om Alands landskapsstyrelses cent

rala ämbetsverk är indelat i sex kapitel. I l kap, anges ämbets

verkets uppbyggnad i huvuddrag. Ämbetsverket skulle fortfarande 

bestå av sex i byråer indelade avdelningar. 

I 2 kap. f.inns det närmare bcstämme1scr dels om byråindelningen 

och dels om uppgiftsfördelningen mellan hvrAerna. Den vid kansli

avclelningen nyinrättade avtals- och personalbyrån.föreslås bli 

lagftlst. I fråga om utbildningsavdelningen föreslås en omorganisa

tion: som innebär att allmänna byrån och skolbyrån sammanförs 

ti l en e:nda hyrå~ som skulle benämnas 11 undervisningsbyrån 11
• Även 

i övrigt föreslås en hel del ändringar såväl vad gäller benämningar

na pä de olika byråerna som vad gäller uppgiftsfördelningen mellan 

dC'm. 

I 3 kap. ges exempel på vilka slag av tjänstemän som kan finnas 

vid de olika byråerna; dessutom anges vilka uppgifter av allmän 

natur som åligger särskilt de ledande tjänstemännen. Några mer 

I~ 



genomgripande ändringar i förhållande till gällande lagstiftning 

förcsH1s inte. 

I 4 kap. anges de kompetenskrav som skall ställas på särskilt 

de högre tjänstemännen vid ämbetsverket. Kraven är mer allmänt 
utformade än i gällande lag. 

Allmän motivering~ 

F6r beredning o~h verkställighet av huvuddelen av de uppgifter 

som ankommer pä landskapsstyrelsen finns ett särskilt organ, som 

nJgot oegentligt benämns landskapet Alands centrala ämbetsverk. 

Reglerna om ämbetsverkets uppbyggnad och om de funktioner som an

r på det finns fr st i landskapslagen om landskapet Alands 

etsve (25/73). gen har varit i kraft i snart nio 

den tiden har verksamheten vid ämbetsverket fortgående 

a t i omfattn g, dels till följd av de nya upp~ifter som p gts 

1 s s altningen men ls även på grund av ärende6kningen 

1nom ursprungliga verksamhetssektorn. Upp gift sökningen har lett 

till anställning av personal och bi.ven viss omorganisation av 

äwbetsverket. Sålunda har vid kansliavdelningen inrättats en sär

skild byrå för avtals- och personalärenden. 

Redan uppgi sökningen och det därav föranledda behovet av om

organisation utgör en orsak till lagändring. En annan orsak är det 
r Ilandet att behov av ändringar visat sig föreligga även med 

syn till fördelningen av de ursprungliga uppgifterna mellan 

byråerna. Erfarenheterna visar att en rent formella regler är t 
ehov av ändr g 7 Lex. reglerna rörande byrå 

nas benämningar. 

e ingen och byråer-

Den gällande lagen om centrala ämbetsverket innehåller även 

regler rörande kompetenskrav för vissa av de tjänstemän som är 

Jnställda vid verket. Det har i praktiken visat sig att kraven 8.r 

alltför dctalj~radc. Ett behov av ändring finns alltså även här. 

Med hänsyn till omfattningen av de lagändringar som är nödvän

diga på grund av det som sagts ovan har landskapsstyrelsen bedömt 

det som mest ändamålsenligt att föreslå en helt ny ämbetsverkslag. 

I sak överensstämmer den föreslågna lagen med den gällande 

lagen. Av ovansagda skäl innehåller förslaget dock ett stort antal 

avv1 lser i detaljer. Dessutom är den föreslagna lagen mer konse

kvent uppbyggd än den gällande lagen såtillvida att den innehåller 

regler enbart beträffande ämbetsverkets uppbyggnad och uppgifter. 
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De regler om handläggningen av ärenden vid landskapsstyrelsen och 

om lanJ.skapstjUnstemännens rättigheter och skyldigheter som inte 

gäller enbart ämbetsverkets förhållanden utan är av allmännare be

tydelse f6r landskapsf6rvaltningen bör lämpligen ingå i den sär
skilda lagstiftning som gäller inom dessa områden. Fördenskull före

sltis i framställningen liven .'indringar l landskapslagen om Alan<ls 

landskapsstyrelse (42/71) och landskapslagen om ärendenas hand-

10ggning i landskapsstyrelsen (58/75) samt i landskapslagen ang5ende 

utn ingsbrev för innehavare av landskapet Alands tjänster och 

fasta befattningar samt om deras rätt att kvarstå i sin tjänst eller 

fo,.ttning ävensom skyldighet att därifrån avgå (7/29). 

Detaljmotivering. 

1. Landskapslagen om Alan<ls landskapsstyrelses centrala ämbets-

verk. 

l~i.:. I paragrafen anges i huvuddrag ämbetsverkets uppgifter 

och dess organisation. Som av uppgiftsbeskrivningen framgår skulle 

ämbe.tsverket inte heller enligt den nya lagen komma att utgöra en 

fristående myndighet med möjlighet till självständigt besluts

fattande på l~ndskapets vägnar i administrativa angelägenheter. 

Aven i fortstlttningen skulle alltsd besluten fattas av landskaps

styrelsen själv eller, i landskapsstyrelsens namn, av den till 

vilken landskapsstyrelsen med stöd av de särskilda regler som 

gäller härom delegerat sin beslutanderätt. A andra sidan skulle 

sluten i allmänhet fortfarande fattas vid föredragning från det 

heredande organets sida, d.v.s. i huvudsak från centrala ämbets

verket när fråga är om administrativa ärenden och från lagbered

ningen när fråga är om lagstiftningsärenden. Ett specialfall utgör 

de situationer då lantrådets och landskapsstyrelsens parlamentaris

ka ansvar inför landstinget aktualiseras, d.v.s. det beslutsfattan-

som föranleds av enkla frågor 9 spörsmål och förslag om misstroen

de. Dessa frågor utgör inte ärenden i den mening som avses i 11 § 

landskapslagen om Alands landskapsstyrelse, varför landskapsstyrel

sen tar ställning däri utan föredragning. Detsamma gäller besluts

fattande som föregår lämnande av meddelande som avses i 6 § sagda 

lag. 



L__kal?.-=__Avdelningar och by_råer_._ 

I kapitlet anges efter mönster från den gällande lagen om 

centrala ämbetsverket avdelningsvis först vilka byråer som avdel

ningen består av och därefter i allmänna ordalag vilka slag av 

uppgifter som ankommer på varje byrå. Den konkreta innebörden av 

uppgiftsfördelningen bestäms bl.a. genom den - ställvis omfattande -

lagstiftningen inom de områden där landskapsstyrelsen har förvalt

ningsuppgifter. 

Liksom enligt den gällande lagen skulle ärendena alltså hand~ 

ljggas byrävis. Detta till trots kan det anses motiverat att 

bibehålla indelningen i avdelningar, bl.a. därför att det i fråga 

om byråer med närbesläktade uppgifter finns behov av samordning 

och samarbete, vilket lättast fylls om <le sammanförs till löst 

organiserade större enheter. Alternativet, att frångå· indelningen 

i avdelningar och att i stället genom sammanslagnjng minska antalet 

byråer, är mindre lämpligt, bl.a. därför att det föranleder om

fattande organisatoriska förändringar utan att några praktiska 

vinningar nås. 

Den gällande lagen innehåller en bestämmelse enligt vilken 

vurje byrås ärenden handläggs självständigt av byrån och på dess 

eget ansvar (28 § 1 mom.), Att någon motsvarighet till den bestäm

melsen inte föreslås beror på att den inte skulle säga n5got utöver 

det som redan framgår av bestämmelserna om uppgiftsfördelningen 

mellan byråerna och om tjänstemännens allmänna uppgifter. 

K a n s 1 i a v d e 1 n i n g e n 

2 §. På grund av personalökningen och det nya tj~nstekollektiv

avtalssystemet har personaladministrationen blivit så betungande 

att det blivit nödv§ndigt att - såsom ovan redan anförts - inrätta 

en särskild avtals- och personalhyr;"!. Dcnn;1 omändring av de nq~anisa

toriska förhållandena vid ämbetsverket föreslås bli beaktad i före 

varande paragraf. 

3 §. Allmänna byråns uppgifter föreslås delvis ändrade i jäm

förelse med gällande lag. Sålunda skulle, som redan framgått, de 

till personalförvaltningen hörande ärendena överföras till avtals

nch personolhyrnn. Dessutom skulle trafik- och motorfordonsärendena 

och ärenden som rör tillstånd för den som saknar hembygdsrätt att 
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utava näring och förvärva fastighet liksom även frågor rörande 

lotterier och penninginsamlingar samt reglementerade näringar 

överföras till avtals- och personalbyrån. Delvis har dessa frågor 

redan i p~aktiken handlagts vid administrativa byrån, varför lag

ändringen till den delen endast har formell betydelse. 

Enligt de gällande bestämmelserna (3 §) handlägger allmänna 

byrån bl.a" ärenden som rör "representation i Nordiska rådet 11
• Att 

något särskilt omnämnande av hithörande ärenden inte nu föreslås 

heror på att de inte omfattas av den egentliga förvaltningsverk

sam ten. På grund av bestämmelsen rörande skyldighet för kansli-

av lningens allmänna byrå att handha ärenden som inte pålagts 

an::;_::i.n byrå framgår Lö. att ärendena i fråga i a 1 lmänhe t 

s 11 ndläggas vid den byrån. 

saken till förslaget om en uttrycklig bestämmelse beträffan-
dhav t 8V ägor som rör ämbetsverkets allmänna organisa-

tion är det förhållandet att några regler om vilken byrå som 

s 11 dlägga frågor som är av gemensamt intresse f5r de olika 

delarna av ämbetsverket inte finns~ Naturli st är att dessa frågor 

läggs vid kansliavdelningens allmänna byrå. 

Med undantag av bestämmelserna i 46-48 §§ f5reslås inte i lag-

rslaget några närmare regler om karaktären av de frågor som 

s 11 anses röra ämbetsverkets allmänna organisation. Någon ut~ 

t6mm e katalogisering av alla de problem som i ett eller annat 

avseende är gemensamma för två eller flera avdelningo.r i ämbets

ver t är nämligen inte möjlig att åstadkomma, därtill är frågornas 

kara är alltför mångski ande. Lämpligast to e vara att genom 

oli slag av reglementen bestämma om de frågor där behovet 

av samordning ter sig störst. Det grundläggande syftet skulle här

vid vara att åstadkomma ett ändamålsenligt nyttjande av resur

serna och en smidig förvaltning. 

4 §" Enligt Je gällande bestämmelserna h3ndlägger administra-
tura ån bLa. arkivärenden och ärenden som rör 11 landskapets 

al änna statistik11
, Eftersom avsikten är att arkivfrågorna i fort

sättningen i huvudsak skulle handläggas av landskapsarkivet, vars 

ärenden i landskapsstyrelsen föredras från utbildningsavdelningen~ 

föreslås att frågor som rör arkivalier skulle.handläggas av den 

undervisningsbyrå som f6reslås inrättad vid utbildningsavdelningen 

(26 §). 



De praktiska uppgifterna i anslutning till den allmänna land

skapsstatistiken utförs vid ekonomiska rådets sekretariat. Efter

som ekonomiska rådets ärenden i landskapsstyrelsen i allmänhet 

föredras från näringsavdelningens allmänna byrå är det mest ända

mJlsenligt att så sker även vad gäller den allmänna landskapssta

tisti~cn. För den skull föreslås inte några åligganden för admi

nistrativa byrån vad gäller den allmänna landskapsstatistiken utan 

denna skulle helt och hållet bli en angelägenhet för näringsavdel

ningens allmänna byrå (jfr 11 § 1 p.). 

Någon lagstiftning rörande stöd till politisk verksamhet finns 

Ln. inte. Eftersom landskapet dock lämnar visst ekonomiskt stöd 

till sådan verksamhet och eftersom den är svår att inordna under 

något annat ämnesområde så är en uttrycklig bestämmelse i ämnet 

motiverad. Lämpligast är att de förva1tningsuppgifter som kommer 

L åga anförtros s1iavdelningens administrativa byrå, som i 

pra iken redan handhar dem. 

rslaget att det uttryckligen sku11e utsägas att angelägenheter 

som rör allmän kommunalförvaltning ankommer på administrativa 

r motiveras därav att den nuvarande lydelsen av lagtexten kan 

ge upphov till missuppfattningen att administrativa byrån handhar 

också uppgi er som är att hänföra till den kommunala specialförvalt

ningen; hithörande angelägenheter omhänderhas s~väl enligt den 

llande som den föreslagna lagen av den byrå som handlägger upp

er inom det ämnesområde som i varje särskilt fall är i fråga. 

Over ingen till administrativa byrån av de uppgifter som hör 

samman med tra k- och motorfordonsärenden, ärenden som rör till

st d till näringsutövning och fastighetsförvärv, lotteri- och 

permingins am lings ärenden samt re glemen ter ade näringar har redan 

berörts (s,4f). 

S §. Anledningen till förslaget att landskapets byggnadsverk

sam t skulle behandlas som ett särskilt ämnesområde är det för-

11 t att verksamheten är av rätt omfattande natur. Förslaget 

att byggnads- och brandskyddsbyrån i allmänhet skulle handlägga de 

härvid uppkommande frågorna beror i sin tur på att det vid övriga 

byråer - med undantag för trafikavdelningens byråer - inte skulle 

finnas· personal med sakkunskap på området; även om varje byrå 

själv handlade de frågor som anknyter sig till byggnadsarbeten som 

utförs för byråns räkning skulle det således vanligen finnas ett 

behov av att nyttja byggnads- och brandskyddsbyråns tjänster. 
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6 §. Ovan har redan i huvudsak angivits vilka uppgifter som 

skulle ankomma på avtals- och personalbyrån. 

F i n an s a v.d e 1 n i n g e n. 

l-1-"-- Förslaget att budgetbyrån i fortsättningen skulle benäm

nas 11 allmänna byrån 11 föranleds av att den nuvarande beteckningen, 

med hänsyn till byråns olikartade uppgifter, är missvisande. 

§_.l:_ Förslaget att allmänna byrån skulle omhänderha frågor som 

rör kommunalbeskattningen innebär en ~indring av de r~idande förhållan

dena. F.n. handhas nämligen frågor rörande kommunalbeskattningen 

i huvudsak av kansliavdelningens administrativa byrå. Ändringen 

motiveras av läm~lighetssktll. 

lt ny är bestämmelsen om s.k. intern revision. Med intern 

revision avses sådan kontroll hos landskapsstyrelsen underlydande 

organ av medelsförvaltningen och verksamheten i övrigt som land

skapsstyrelsen sjä låter utföra (i motsats till den externa re

vision som de landstinget underlydande landskapsrevisorerna utf6r 

på landstingets vägnar). Maiericlla regler om intern revision finns 

i bLa. landskapslagen om landskapets finansförvaltning (43/71, 

t ,ex. 13 §) . 

Aven om en uttrycklig bestämmelse om den interna revisionen 

förs så finns det fortfarande behov av en bestämmelse rörande 

ansvaret för den allmänna tillsynen över medelsf5rvaltningen och 

altningen av landskapets egendom. De uppgifter som inryms här 

te n~mligen anses vara av mer vittgående karaktär än dem som 

till området 11 intern revision"" 

2__i:_ De föreslagna ändringarna innebär inte några genomgri

pande förändringar i räkenskapsbyråns uppgifter utan i huvudsak 
endast en mer uttömrnan<le beskrivning av <lem än för närvaran<lc. j.\nd

ringar i förhållande till gällande lag utgör dock förslagen att 

räkenskapsbyrån skall förvara vär4epapper som tillhör landskapet 

och registrera lån som utges av landskapet (3 respektive 6 punkten). 

Emellertid finns det redan i dag i praktiken behov av de åtgärder 

som ändringsförslagen syftar till och de utförs delvis redan av 

just räkenskapsbyrån. Detsamma gällerförslaget under 1 punkten 

beträffande den allmänna bevakningen av landskapets fördel i 

ekonomiska angelägenheter. Avsikten är att det skall åligga räken

skapsbyrån att följa utvecklingen i fråga om preskriptionstider, 



- 8 -

förfallodagar och andra händelser av rättslig betydelse, som 

kan tänkas fordra åtgärcler till förhindrande av rättsförluster 

för landskapet. Eftersom räkenskapsbyrån har hand om huvuddelen 

av ämbetsverkets betalningsrörelse och - enligt förslaget under 
3 punkten - i sitt förvar skall ha de skriftliga förbindelser av 

olika slag som är av betydlese i sammanhanget, faller det sig 

naturligast att uppgiften i fråga handhas av den byrån. När fråga 

däremot är om konkreta åtgärder till förhindrande av rättsför

luster eller om ändringar i de rättsliga förutsättningarna för de 

ldne- och andra avtal som är i fråga, så bör saken handläggas vid 

den bynl. till vars ämnesområde den hör. 

Hänvisningen i 2 punkten rörande uppgift som kan ankomma pä 

annan byrå syftar närmast på trafikavdelningens allmänna byrå 9 

där viss kassarörelse för trafikavdelningens räkning förekommer 
(se 22 §). 

Vissa praktiska svårigheter kan möjligen förekomma när det 

gäller att särskilja de uppgifter som tillhör å ena sidan den 

allmänna tillsynen över medelsförvaltningen och den interna 

revisionen (8 § 6 och 7 punkterna), vilka uppgifter skulle ankomma 

på allmänna byrån, och å andra sidan granskningen av underredo

visares verksamhet (9 § 5 punkten) 9 vilken uppgift skulle ankomma 

på räkenskapbyrån. Den närmare regleringen av fördelningen av 
uppgifterna kan dock, om så behövs, ske genom reglemente. 

N ä r i n g s a v d e 1 n i n g e n 

O • Ändringarna av benämningarna på fiskeribyrån (till fiske

och vattenvårdsbyrån) och miljövårdsbyrån (till naturvårds- och 

jaktbyrån) föranleds av förskjutningar i uppgiftsfördelningen. För 

dessa redogörs närmare nedan. 

11 §. De uppgifter som föreslås ankomma på allmänna byrån är i 

huvudsak identiska med dem som enligt redan gällande lagstiftning 

handhas av byrån. De angelägenheter som skulle tillkomma, ,d.v.s. 

energifrågor och frågor rörande sysselsättningsfrämjande utbildning, 

är av sådan grundläggande samhällelig betydelse att det är moti

verat att observera dem i lagtexten; tillika är det mest ändamåls

enligt att angelägenheterna i fråga handhas av allmänna byrån. 



12 . FBrslaget innebär inga ändringar i sak jämfört med 

11 lag annat än vad gäller bestämmelsen om skyldigheten att 

samråda med finansavdelningens byråer i frågor som rör landskapets 

jo gendomar. Motivet för förslaget att bestämmelsen härom skall 

utgä är det förhållandet att såväl den gällande som den:föreslag

na lagen innehåller en allmän regel beträffande skyldighet till 

samverkan mellan byråerna (26 § respektive 43 §) och den när-

mare regleringen beträffande formerna för den samverkan som kan 

övas bör läm.pligan ske genom reglemente, 

13 §. Beträffande skogsbruksbyrån föreslås samma ändring i 

regleringen som för jordbruksbyrån. I övrigt innebär förslaget 

ingen ändring i sakligt hänseende. Sålunda skall ämnesområdet 

n::olrngsforskning 11
, vilket i gällande lag ingår självständigt 

(J.6 § 2 punkten) i anses utgöra en del av området "skogsbruketn. 

---~-" Andringen av fiskeribyråns namn motiveras av att även 

frågor som rör vattenvärd skulle handläggas vid byrån. I praktiken 
handlägger byrån redan dessa frågor. 

/\ven från språklig synpunkt är en namnändring motiverad. 

Benämningen 11 fiskeri byrå" kan nämligen ge uppfattningen att byr s 

"'F(~: r a:m.he t mer inskränkt än vad som faktiskt är fall~t. 

15 §" Som 
--,-,-~ 

amgår av det sagda har milj6vårdsfrågor handlagts 

aven vid andra räer milj6vårdsbyrån. I själva vetket har mil-

jdvå sbyr handlagt enbart sådana miljövårdsfrägor som hör 

samDan med den s.k. klassiska naturvården. Att så blivit fallet 

r lvis på att någon tjänsteman som skulle syssla särskilt 

miljöfrågorn~ aldrig anställts men främst på att rnilj5-

ågorna går in under flera olika ämnesområden och därför i pra 

t1 n måste handläggas av flera olika byråer. Det är av dessa 

s 1 som miljövårdsbyråns uppgifter inom miljöskyddet föreslås 

bli begränsade till den klassiska naturvården samtidigt som 

hyr s namn ändras så att det bättre överensstämmer med byråns 

uppgi ftsområde:. 

Ven ornsttinJigheten att i lagtexten inte särskilt nämns milj6-

vårdsfrågorna innebär ingen ändring av de i dag i praktiken 

rådande förhållandena. Sålunda skulle varje byrå som handlägger 

angelägenheter där miljön i ett eller annat avseende påverkas 

fortfarande själv ta ställning till ärendena i hela deras vidd 
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och därvid bl.a. beakta den inverkan på miljön som de åtgärder 

som planeras möjligen kan ha. 

16 . Förslaget innebär ingen saklig ändring i förhållande 

till.bestämmelserna i g~llande lag (18 §). 

S 0 C i a 1 ~ 0 C h h ä 1 S 0 V å r d 'S a V d e 1. Il i Il g e no 

17 . Ändr gen av benämningen på •byrån för livsmedelshygien 

inneb ett förtydligande av byråns uppgifter. 

18 . Den ändrade heskrivningen av socialvårdsbyråns uppgifter 

f5ranleds främst av terminologiska ändringar inom området. En

dast v gäller de uppgifter som beskrivs i 4 punkten är avsikten 

att åstadkomma en saklig ändring. Förslaget föranleds av överens

lseförordningen om förvaltningen av vissa till socialvår 

samt till nykterhetsväsendet och alkoholinspektionsverksamheten 

hörande uppgifter i landskapet Aland (96/77), vari förutsätts en 

viss kompetensöverföring till landskapets förmån. 

19 Förslag~t innebär ingen ändring i sak av de uppgifter 

som ankommer på byrån. 

20 §_:_ Förslap;et innebär ingen saklig ändring i förhållande 

till bes tämme ls erna i gällande lag (10 §) . 

T r a f i k a v d e 1 n i n g e n. 

l.l__J_~ Antalet byråer vid avdelningen föreslås förbli oföränd

rat. Motivet för ändring i ett fall av byråbeteckn gen anges 
nsd.2.n (24 §). 

22 §. I de flesta avseenden innebär avvikelserna från den 

gällande lagen vad beträffar allmänna byråns uppgiftsomräde 

ingen ändring i sak; i dessa fall är det alltså fråga endast 

om en ändrad beskrivning av de uppgiftersom redan skall anses 

an a på byrån. I ett par fall åsyftas en uppgiftsförskjutning. 

Sålunda skulle frågor r6rande upphandling och lagerhållning för 
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trafikavdelningens räkning i fortsättningen handläggas vid all

m.i:hrna byrån och inte vid den byrå som f.n. benämns "tekniska 

byrån''. Ändringsfö~slaget motiveras av att den särskilda kassa

rörelse och bokföring som behövs för trafikavdelningens räkning 

tillhör allmänna byråns uppgifter och att dessa uppgifter nära 

anknyter till upphandlings- och lagerhållningsverksamheten. I 

pr iken har tekniska byrån i huvudsak redan befriats från sina 
s ldigheter vad gäller upphandlingen och lagerhållningen. 

'fi " -l l .. . .. ( 2 kk ) . .. . .c 0 
• " k Nea a_ manna vagar pun. Len avses vagar i 1raga om v1i a 

:~~dskapet eller kommunerna är väghållare. Fråga som rör enskild 

väg handläggs av antingen byggnads- och hrandskyddsbyrån, 

jardbruksbyrån eller skogsbruksbyrån, beroende på vilken typ 

av lagstiftning frågan aktualiserar. Ett problem vad gäller upp

giftsf5rdelningen mellan byTöcrna är att s~rskilt byggn3dslag

stiftnin innehåller regler även rörande allmänna vägar (särskilt 

gator). I praktiken förfars så att alla frågor som hänför sig tiJl 

den s skilda lagstiftning som rör byggande på land handläggs 

V"d J..V-

vägaT 

ads- och hrandskyddsbyrån även i det .fall allmänna 

1 något avseende berörs. 

Aven vad gäller de i 4 och 5 punkterna nämnda uppgifterna kan 

t stå oklarhet vad gäller gränsen mot byggnads- och brand

s 

li ten 

ar dock 

n~en.te f 

råns kompetensområde (jfr S § 4 och 5 punkterna). Sanno-

r att kompetenstvister i praktiken skall uppkomma 

liten, särskilt sedan uppgiftsfördelningen genom regle-

rats klarare. 

23 r sjötrafikbyrån gäller att frågor rörande lo la 

(22 § 3 

24 

i fortsättningen skulle handläggas av allmänna byrån 

I övrigt föreslås inga ändringar 

Den föreslagna namn~ndringen föranleds av strävandena 

benämningar som med största möjliga exakt t 

r envar byrås u.Dno-iftsområde, 

tiven för överförande av uppgi-FteTna beträffande lager.håll~ 

ningen och upphandlingen till allmänna byrån har berörts ovan. 

Det bör dock observeras att frågor rörande in köp av t ra kme.de 1 

och arbetsmaskiner för landskapets räkning även i fortsättningen 

skulle handläggas av byrån för fartygs- och maskinteknik. 
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Utbildnings avdelningen 

~2-J.~ Förslaget att antalet byråer vid utbildningsavdelningen 

skulle minskas till tre innebär i praktiken en sammanslagning 

av allmänna byrån od1 skolbyrJn, vllkas uppgirter i huvudsak skulle 

sammanföras hos utbildningsbyrån. Förslaget motiveras närmare nedan. 

26 §, I den gällande lagen förutsätts att allmänna byrån och 

skolbyrån skall handlägga samma slag av frågor. Det har i praktiken 

visat sig svårt att åstadkomma en rationell ärendefördelning 

mellan byråerna. För att lösa det problemet föreslås en sammanslag

ning av byråerna.För att den nybildade byrån inte skall bli opropor

tionerligt stor i förhållande till de övriga byråerna vid avdel
ningen föreslås tillika en viss ändring av uppgiftsfördelningen 

mellan de kvarvarande byråerna. Sålunda skulle den nya undervis

ningsbyrån förutom skolfrågor (häri inbegripet audiovisuell verk

samhet) och frågor rörande den därmed besläktade lärlingsverksam

heten handlägga endast ärenden som rör arkivalier. Eftersom land

skapsstyrelsen med stöd av överenskommelseförordningen om·.arkiv

fUrvaltningen i landskapet Åland (97/77) låtit inrätta ett land

skapsarkiv, vilket fungerar s~m en fristående myndi~het, så skulle 

undervisningsbyrån emellertid i praktiken befatta sig i huvudsak 
endast med sådana till arkivverksamheten hörande frågor där beslut 

måste fattas av landskapsstyrelsen. 

27 §. Motivet till f6rslaget om 5verf5rande av de under 1,3 --- ' . 

och 4 punkterna nämnda ärendena från den tidigare allmänna byrån 

och den tidigare skolbyrån till en tredje byrå framgår redan av 

det sagda. Och eftersom uppgifterna i fråga, om de, såsom före

slagits p överförs till biblioteksbyrån, innebär en väsentlig änd

ring av den byråns verksamhetsområde, är det motiverat att ändra 

byr s namn så att det kommer att i huvuddrag återspegla det nya 

verksamhetsområdet. 

28 §. I fråga om museibyrån föreslås inga ändringar i uppgifts

f6rdel~ingen. F.n. övervägs dock frågan om ett från landskaps

sty:relsen fristående "museiverk" skall inrättas .. Innebär en kommande 
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lagstiftning härom en betydande delegering av landskapsstyrelsens 

beslutanderätt till det nyinrättade verket, så kommer det sannolikt 

inte längre att finnas något behov av en särskild museibyrå vid 

utbildningsavdelningen utan museibyråns uppgifter kan övertas av 

någon av de kvarvarande byråerna, lämpligen kultur- och biblioteks

byrån. Emellertid har planerna på en omorganisering av museiverk

samheten ännu inte framskridit så långt att det finns anledning att 

nu fareslå någon nyordning inom centrala ämbetsverket i ifrågavaran

de avseende. 

l_kap. Ämbe!2._'!:~E_kets tjän_sternän oc~era.s allmänna åligganden. 

I kapitlet anges, efter mönster från den gällande lagen, 

dels exempel på tjänster som kan inrättas vid centrala ämbets

verket cxthdels vissa uppgifter av allmän natur som ankommer på 

avdelnings- och byrå~hefer. Anledningen till att de speciella 

(till ämnesområden bundna) uppgifterna anges endast byråvis (2 kap.) 

är den att det vJre opraktiskt att bestämma arbetsfördelningen 

i_no~ byråerna i lag; bl.a. skulle lagen betungas med en stor mängd 

detaljbestämmelser. De skilda slag av uppgifter som inom 

ramen för vederbörande byrås uppgiftsområde åvilar de olika 

tjänstemännen vid byrån skulle därför även i fortsättningen be

stämmas i reglementen och befattningsbeskrivningar. 

29 §.Som av lagte:K'~en framgår utgör uppr ingen i kapitlet 

av de oli slag av tjänster som kan finnas inte någon uttömmande 

förteckning över de tj ster som kan inrättas. Inte heller tas i 

kapitlet ställning till huruvida det i det enskilda fallet skall 

vara fråga om tjänst eller fast befattning utan den frågan avgörs 

.L praktiken i samband med inrättandet av tjänsten. Däremot skulle 

ingen av de angivna tjänsterna har karaktären av extraordinarie 

befattning eller tillfällig funktion. Till den delen föreligger 

en avvikelse från gällande lag~ vari ut t ryc kl i gen anges även 

vilka extraordinarie befattningshavare som kan finnas vid ämbets

verket. 

Orsaken till att någon uppräkning av extraordinarie befattnings

havar.e inte föreslås i lagen är det förhållandet att deras anställ

ning är beroende av om landstinget i årsstaterna anslår medel för 

avlöning av dem eller inte; anställningen som extraordinarie 

befattningshavare är alltså i princip av tillfällig natur och 

varar högst ett år i sänder. 



1\ven om vissa tjänster och fasta befattningar på grund av att 

<le är av mer bestående natur än extraordinarie befattningar och 

tillfälliga funktioner uppräknas i lågen, så följer inte härav 

att de tjänster och befattningar som inte redan inrättats måste 

inrättas omedelbart efter lagens ikraftträdande. Detta förhållande 

följ er :redan av f örev ar ande paragrafs text ("kan finnas 11
) men även 

av ikraftträdelsebestämmelserna (49 §). raordinarie befattning 

med samma benämning som tjänst eller fast befattning, vilken nämns 

i förevarande kapitel och vilken ännuinte är inrättad, förvandlas 

alltså inte direkt på grund av lagen till tjänst eller fast befatt

ning utan härför fordras dels ett budgetbeslut av landstinget 

och dels ett beslut av landskapsstyrelsen om inrättande av tjänsten 

i fråga, 

Trots det ovan sagda 8.r förteckningen i lagen över tänkbara 

tjänster och fasta befattningar inte meningslös. Den anger nämligen 

den grundstomme av tjänster som behövs för att det alls skall 

vara möjligt att upprätthålla den centrala landskapsförvaltningen. 

Och e ersom dessa tj ster således s 11 anses vara av bestående 

kura är: så är det en st an att de alla på sikt s 11 kunna bli 

ti ster el r fasta befattningar. 

aferna innehåller dels f6rtec 1ngar er vi 1 lo 

tjänster ocl1 ta be ttningar som kan finnas vid de olika byr r-

na och dels bestämmelser om vilka tjänstemän vid byråerna som skall 

ro• som av in gs - och by fer Som av det sagda fr~a.mgår 

är vissa av de tjänster xh fasta befattningar som res lås s 

ännu inte inrättade. Dessutom inneb f slaget i vissa avseenden 

omorganisation av h~fintliga tjänster och fasta befattningar, 

anti~gen så att tjänsten eller befattningen får ny beteckning utan 

att arbe suppgifterna fdrdenskull nödvänd is dras eller så 

att arbetsuppgi erna - till följd av ändring av ifrågavarande hyr~s 

JDpgi er - förändras utan att någon ändring av tjänstebeteckningen 

tillika sker" Avsi en är att Iandskapsstyrelsen sedan lagen trätt 

i kraft skall ta ställning till vilka omorganiseringsåtgärder som 

kan vara av behovet och sedan förfara i enligh~ ned de regler 

som gäl ler enligt 5 § lands kaps lagen angående utnämnings brev för in~ 

nehava:re, av landskapet Alands tjänster och fasta hefattningar samt 

om deras rätt att kvarstå i sin tjänst eller hefattning ävensom 

skyldighet att därifrån avgå (7/29, jfr 49 § 3 rnom. lagförslaget). 
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T j ä n s t e m ä n n e n s 

d e n 

allmänna å l i g g a n -

42 och 43 §§. Bestämmelserna motsvarar i huvudsak bestämmel-------------
serna i 25 och 26 §§ gällande lag. Som redan konstaterats är här 

fråga om skyldigheter av allmän karaktär som i huvudsak är gemen

samma för avdelnings- respektive byråcheferna medan de åligganden 

som är av speciell karaktär och alltså olikartade anges som upp

gifter för de särskilda byråerna. Fördelningen av dessa uppgifter 

mellan de olika tjänstemännen vid byråerna bestäms i sista hand 

genom de normbeslut som anges i 48 §. I princip ansvarar dock 

varje byråchef för att de uppgifter som byrån handhar verkligen 

blir utförda. 

Bestämmelserna i 42 och 43 §§ överlappar i viss mån varandra. 

Vad gäller avdelningschefernas uppgifter är dock att observera det 

redan tidigare påpekade förhållandet att byråerna har en relativt 

självständig ställning och att de uppgifter som handläggs avdel

ningsvis rör endast den interna förvaltningen. Visserligen inne

h9r förslaget att avdelningschef skulle ha möjlighet att i enskilt 

fall besluta om handläggning vid annan byrå inom avdelningen än 

den inom V8rs ansvarsområde ärendet faller en viss minskning av 

byråernas självständighet men någon ändring av de grundläggande 

principerna är det inte fråga om, Att avdelningschefernas ansvar och 

uppgifter inte nämnvärt utökats beror, förutom av andra övervägan

den, även därpå att det inte ansetts motiverat att föreslå någon 

fin<lring av det förhållandet itt varje avdelningschef tillika skall 

va r a by r åc he f ~ 

4 kap, Kompetenskrav för särskilda tjänstemän. 
~-~-~~~---· ~-----~~-~-~-. ~ ---~· ~~ 

44 §. I den gällande ämbctsvcrkslagen finns rätt detaljerade 

bestämmelser beträffande de kompetenskrav som skall ställas på 

vissa av de högre tjänstemännen vid ämbetsverket (3 kap.). Anled

ningen till förslaget att kompetenskraven i fortsättningen skulle 

vara mer generellt utformade än för närvarande är det förhållandet 

att erfarenheterna av de gällande bestämmelserna inte är alltför 

goda. Sålunda har det visat sig vara svårt att beakta andra fak

torer än rent formella, något som förorsakat att man allt oftare 

måste tillgripa dispensmöjlighe~en för att kunna besätta tjänster 

vid ämbetsverket med de i alla avseenden mest lämpliga personerna. 
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Att utbildning som erhållits i de andra nordiska länderna 

i kompetenshänseende föreslås bli jämställd med utbildning som er
hållits i Finland motiveras av att utbildningsnivån i de nordiska 

länderna i stort sett är likvärdig. Eftersom ett stigande antal å~ 

länningar utbildar sig i de övriga nordiska länderna, finns det 

~ven ett pra iskt behov av en lagändring. 

Även f6rslaget att utbildning som erhållits utanför de nordiska 

länderna skall kunna godtas saknar motsvarighet i den gällande 

lagen. Motivet för f5rslaget är även här önskemålet att regler av 

rent formell karaktär inte skall kunna hindra landskapsstyrelsen 

att anställa den som i sakligt hänseende befinns vara mest lämpad 

för den tjänst som råkar vara i fråga. 

Med hänsyn till de ändringa~ som föreslås vad gäller de s.a.s. 

formella aspekterna på den utbildning som förutsätts fdr personer 

som anställs i landskapets tj st är det givet att rätten till 

beviljande av dispens från bestämmelserna minskar i betydelse. Den 

skulle i fortsättningen komma till användning huvudsakligen i de 

fall då n ifrågavarande utbildningen i sakligt hänseende måste 

anses som upp art otillräcklig. 

s ka12. s skilda bestämmelser. 

45 §. stämmelsen överensstämmer i sak med bestämmelserna i 

28 § 2 mom. gällande lag. 

Som fram r av 42 § l mom. 5 punkt. en skulle det fortfarande 

ankomma på vederbörande avdelningschef att fördela de på avdel~ 

D1D 8.nkomman ärendena mellan avdelningens byråer. I den 

mån oklarhet förekommer vad gäller fördelningen mellan byråer inom 
s;.imma avdelning avgörs alltså frågan av avdelningschefen. 

46 ~- Rcsttlmmclsen överensstämmer delvis med hcstämmelsernn ----
1 45 § gällande lag. t någon regel beträffande s tet för fast

ställande av tj stemännens vid landskapsfBrvaltn gen arbetstid 

inte föreslås beror dels på att frågan är av allmän karaktär och 

således inte av betydelse enbart för tjänstemännen vid centrala 

ämbetsverket, varav följer att eventuell reglering bör ske i den 

lagstiftning som allmänt reglerar tjänstemännens f6rhålla~4~ij, 

och dels, på a.tt frågan numera regleras genom tjänstekollel~ti~~vtal. 
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Att den i någon mån oklara bestämmelsen beträffande överens

stämmelse mellan arbetstiderna i landskaps- och statsförvalt

ningen inte medtagits beror på att den på grund av senare lag
stiftning strider mot de faktiska förhållandena. 

47 §. Den närmaste motsvarigheten i gällande lag till före
varande bestämmelse finns i 27 §, vari landskapsstyrelsen ges rätt 
att ändra byråernas ansvarsområden. Förslaget att landskapsstyrelsen 

skulle få rätt att därutöver inrätta nya byråer och överföra 

personal mellan byråerna föranleds av önskemålet att erhålla 

största möjliga effektivitet i förvaltningen; effektivitetskravet 

är lättare att fylla om organisatoriska frågor kan avgöras utan 

de omgångar som en landstingsbehandling medför. 
Förfarandet vid överförande av tjänstemän från en tjänst till 

en annan regleras i 5 § landskapskapslagen angående utnärnningsbrev 
för innehavare av landskapet Alands tjänster och fasta befatt
ningar samt om deras rätt att kvarstå i sin tjänst eller befattning 
ävensom skyldighet att därifrån avgå. 

48 §. Bestämmelserna i paragrafen innebär i sak detsamma som 

reglerna i 46 § gällande lag. Det kan tilläggas att de ger möjlig

het att införa regler om rätt till medbestämmande för de anställda 
vid ämbetsverket, såvitt gäller de former under vilka arbetsuppgif
terna utförs. 

6 kaE. Ikraftträde !se- ·och_ öv.etgå rtgs·bes·tämmels er. 

49 §. Under en övergångstid kan det uppkomma vissa problem 
vad gäller tjänster och fasta befattningar vid ämbetsverket. I 

de fall fråga uppenbart är om nya tjänster och fasta befattningar 
så är det klart att inrättande och besättande av dem kan ske först 
sedan medel anvisats i årsstaterna. Inte. heller i de fall då det 
är uppenbart att fråga är om enbart ändring av beteckningen för 

en redan befintlig tjänst eller fast befattning uppkommer det några 

svårigheter. I dessa fall blir det endast fråga om transportbeslut 

i enlighet med reglerna i tjänstemannalagstiftningen; beslut 

föres lås kunna fattas före lagens ikraftträdande med verkan från 
ikraftträdelsedagen. Däremot kan vissa problem möjligen uppstå när 

fråga är om sådan omorganisation som innebär ändring av arbetsupp-
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gifter och därmed förändrade ko~petenskrav. Här kan man nämligen 

tänka sig den möjligheten att innehavaren av den tjänst eller fasta 

befattning som .indras och ersätts med en ny tjänst eller fast 

befattning saknar för den ~ya· sysslan lämplig utbildning. Den 

lämpligaste lösningen torde vara att transportera vederbörande 

till den nya sysslan samtidigt som undantag från kompetensfordringar

na beviljas. Om i~gen annan lösning anses möjlig måste <lock upp

förande på indragningsstat komma i fråga. 

För att få motsvarighet mellan den nya lagen och årsstaterna 

bör de nya beteckningarna användas i förslagen ti11 de årsstat~r 

som avser det budgetår då lagen träder i kraft. 

2. Landskapslagen angående ändring av landskapslagen 6m Ålands 

landskapsstyrelsc. 

l.LJ _ _:_ I lagrummet skulle klarare än f.n. anges sättet för ut~ 

seende av föredragande vid landskapsstyrelsen. Det föreslås inte 

någon motsvarighet i den nya ämbetsver lagen till de bestämmelser 

rörande föredragande tjänstemän i den gäll lagen som är av 

allmängiltig natur eller vilka bör anses organiskt sammanhöra med 

lagstiftningen rörande handläggning av ärendena vid landskaps

s~~yrelsen. 

lLh Ändringen vad gäller antalet närvarande för uppnående 

av beslutförhet vid landskapsstyrelsens sammanträden föranleds 

av den omständigheten att det visat sig att kravet på fem närva

rande fördröjerbeslutsprocessen. Landskapsstyrelseledamöternas 

och lantrådets tid upptas nämligen förutom av sammanträdena av 

ett flertal andra av uppdraget föranledda engagemang. Även om 

kravet på antal närvarande för beslutförhet sänks till fyra upp

r thålls f.ö. fortfarande den allmänna princip enligt vilken för 

beslutförhet skall krävas att majoriteten av det beslutande 

organets medlemmar skall vara närvarande • 

.!_~_1· Paragrafen föreslås kompletterad med en bestämmelse vars 

sakliga motsvarighet finns i 25 § 2 mom. gällande ämbetsverkslag. 

Motive:t, för överflyttning av bestämmelsen framgår av det 8}.'.)ID 1L'o 

sagts i allmänna motiveringen (s. 3) och i motiveringen till 11 §. 
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~L .i\ndringen föranleds av de ändringar i de rådande för

hållanden~ som den nya ämbetsverkslagen innebär. 

3. Landskapslagen angående ändring av landskapslagen om ären
handläggning i landskapsstyrelsen. 1 ' o.enas 

!_J_~·~ Förslaget innebär ett förtydligande av de gällande bestäm~ 

melserna. Tillika skulle, av orsaker som anges i allmänna motive

ringen (s. 3), vissa av de regler som ingår i 29 § gällande 

ämbetsverkslag inrymmas i lagrummet. 

9 §. Bestämmelsern~ föreslås kompletterade med den regel be

träffande expeditionstid som ingår i 29 § 2 mom. gällande ämbets

verks lag. Motivet till ändringen är detsamma som anförts för 
ändringen av 4 §. 

21~ Den föreslagna bestämmelsen motsvarar i sak reglerna i 

30 § gällande ämbetsverkslag. Motivet för ändringen är detsamma 

som anförts för ändringen av 4 §. 

4. Landskapslagen om ändring av landskapslagen angående ut

nämningsbrev för innehavare av landskapet Alands tjänster och 

fasta. bcfattninga.r samt om deras rätt att kvarstå i sin tjänst eller 

befattning ävensom skyldighet att därifrån avgå. 

~en_s rubrik. Att rubriken föreslås ändrad beror på att den är 

on igt mångordig och dessutom delvis missvisande. 

l~]:~~ Bestämmelserna i förevarande paragrafer innebär dels en 

isponering av de bestämmelser som finns i 1 och 2 §§ gällande 

lag och dels en komplettering av de bestämmelser rörande besättan

de av tjänst som f.n. finns i 40 § 1 mom. 1 meningen gällande 
ämbetsvcrkslag (la§), Motivet för överflyttningen är det förhållan

det att bestämmelserna är av allmän karaktär, d.v.s. de är inte 

avsedda att vara tillämpliga enbart i fråga om sådana tjänstemän 

som anställs vid centrala ämbetsverket. 

Z 6th Za §§. De bestämmelser som föreslås intagna i paragrafer

na äger motsvarighet i 41 och 43 §§ gällande ämbetsverkslag. Moti

vet för överflyttningen framgår av det som sagts i motiveringen 

till 1-lb §§" 
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U:_ De gällande bestämmelserna är otydliga såtillvida att det 

inte klart framgår om rätten att frånse lagens bestämmelser gäller 

enbart regler som hänför sig till tjänsteinnehavaren och inte 

dessutom de regler som hänför sig till själva tjänsten (t.ex. 
regler rörande ledigförklarande m.m.). Att bestämmelserna föreslås 

klart utformade i enlighet med det senare alternativet beror på 

att landskapsstyrelsen anser det mest förenligt med landskapets 

fördel 1 om de tvingande reg1erna i förevarande avseende är så få 

som möjligt. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till an

tagande 

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

om Alands landskapsstyrelses centrala ämbetsverk. 

I enlighet med landstingets beslut stadgas: 

1 kap, 

Al lniänna bes·tämme lser. 

1 § • 
FBr beredning och Nerkställighet av de ärenden av administrativ 

natur som ankommer på landskapsstyrelsen finns ett ämbetsverk som 

benämns Alands landskapsstyrelses centrala ämbetsverk. Ämbetsverket 

består av en kansliavdelning, en finansavdelning, en näringsavdel

ning, en social- och hälsovärdsavdelning, en trafikavdelning och 

en uthildningsavdelning. 

Avdelningarna är indelade i byråer. Vid varje byrå finns ett 

erforderligt antal tjänstemän. 

2 kap. 

Avdelningar och byråer. 

K a n s 1 i a v d e 1 n i n g e n 

2 § • 

Vid kansliavdelningen finns 
1) en allmän byrå; 

2) en administrativ byrå, 

3) en byggnads- och brandskyddsbyrå samt 
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4) en avtals- och personalbyrå. 

Vid a<lministrativa byrån finns ett registratorskontor. 

3 §. 

Allmänna byrån handlägger frågor som rör 

1) ämbetsverkets allmänna organisation, 

2) åländsk hembygdsrätt, 

3) allmän ordning och säkerhet samt polisväsendet samt 

4) disciplinära åtgärder. 

4 §. 
Administrativa byrån handlägger frågor som rör 
1) registrering av ärenden, 

2) tillstånd till näringsutövning och fastighetsförvärv, 
3) reglementerade näringar, 

4) landskapsstyrelsens berättelse till landstinget, 

5) landskapets allmänna informations- och publikations-
verks amhe t, 

6) intern utbildning, 

7) vägtrafik, motorfordon och körkort, 

8) allmän kommunalförvaltning, 
9) landstings- och kommunalval, 

10) stöd för politisk verksamhet samt 

11) lotterier och penninginsamlingar. 

5 §. 

Byggnads- och brandskyddsbyrån handlägger frågor som rör 

1) övervakningen av byggnadsverksamheten, 

2) stödet för bostadsproduktionen, 
3) fastställelse av genera1-...·, stads- och byggnadsplaner, 
4) landskapets byggnadsverksamhet, till den del uppgiften 

inte ankommer på byrå vid trafikavdelningen, 

5) landskapets fasta egendom, till den del uppgiften inte 

ankommer på annan byrå, 

6) brandskyddet och räddningstjänsten samt 

7) elektriska anläggningar. 

6 §. 

Avtals- och personalbyrån handlägger frågor som rör 

1) tjänstekollektivavtal, 
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2) personalförvaltningen samt 

3) samarbetet mellan landskapet och de anställda inom 

landskapsförvaltningen i andra än i 2 punkten nämnda fall. 

F i n a n s a v d e 1 n i n g e n 

7 §. 

Vid finans avdelningen finns 

1) en allmän byrå och 

2) en räkenskaps rå. 

Vid räkenskapsbyrän finns ett bokföringskontor, ett kassa

kontor, ett kontrollkontor och ett lönekontor. 

8 §. 

Allmänna byrån handlä.gger frågor som rör 

1) den skattef ansiella utjämningen, 

2) extraordinarie anslag, till den del uppgiften inte ankom

mer på annan byrå, 

3) l.an ts årsstater~ 

4} landskapsskatt~ kommunalskatt och övriga skatter samt av-

gifter av skattem=rtu,r. 

5) lån alt ngens finansiering, 
6) den allm a tillsynen över medelsförvaltningen och för-

valtni:ngen av landskapets egendom, 

7) intern revision, 

8) den finansiella långtidsplaneringen samt 

9) övriga finansärenden, till den del uppgiften inte ankommer 

på annan byrå, 

9 §" 

Räkenskapsbyrån handlägger frågor som rör 

1) den allmänna bevakningen av landskapets fördel i ekonomiska 

ange lägenheter, 

2) uppbärande av inkomster och betalning av utgifter för 

landskapets räkning, till den del uppgiften inte ankommer på 

annan byrå, 

3) förvaring av landskanets aktier och andelsbevis samt andra 

landskapet tillhöriga värdepapper, 

4) landskapets bokföring, 
5) granskning av underredovisares räkenskaper och medelsf5r

v a 1 t n in g s amt 
6) registrering av lån som utges av landskapet. 
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N ä r i n g s a v d e 1 n i n g e n 

10 §' 

Vid näringsavdelningen finns 

1) en allmän byrå, 

2) en jordbruksbyrå~ 

3) en skogsbruksbyrå, 

4) en fiske- och vattenvårdsbyrå, 

5) en naturvårds- och jaktbyrå samt 

6) en byrå för turistärenden. 

11 §. 
Allmänna byrån handlägger frågor som rör 

1) näringslivet och näringsekonomin i allmänhet, 

2) industri, handel och sjöfart, 

3) kreditgarantier för närineslivet, 

4) energi, 

5) sysselsättningen och arbetslivet, sysselsättningsfrämjande 

ut bi 1 dn in g s amt 

6) arbetsförmedling och yrkesvägledning. 

12 §, 

Jordbruksbyrån handlägger frågor som rör 

1) jordbruket och dess binäringar samt 

2) landskapets jordegendomar. 

13 §. 
Skogsbruksbyrån handlägger frågor som rör 

1) skogsbruket samt 

2) landskanets skogsegendomar. 

14 §' 

Fiske- och vattenvårdsbyrån handlägger frågor som rör 

1) flskenäringen, fiske- och vattenvården samt 

2) landskapets fiskevatten. 

15 §. 
Naturvårds- och jaktbyrån handlägger frågor som tör 

1) naturvården 7 

2) landskapets naturreservat samt 

3) jakt- och viltvården, viltskador. 
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1 () § • 

Bvrtin för turisti:ircnden handl8gger frågor som rör 

1) allmän marknadsföring och information beträffande turism 

samt 

2) forskning rörande och utveckling av turism. 

S o c i a 1 - o c h h ä 1 s o v å r d s a v d e 1 n i n g e n. 

17 §. 

Vid social- och hälsovårdsavdelningen finns 

l) en socialv~r<lsbyrå, 

2) en hälso- och sjukvårdsbyrå samt 

3) en byrå för livsmedelshygien och veterinärvård. 

18 §. 

Socialvårdsbyrån handlägger frågor som rör 

1) allmän planering och förvaltning inom socialvården, 

2) utkomstskydd och sociala tjänster, 

3) inom socialvården verksamma inrättningar samt 

4) alkoholinspektion och nykterhetsv§sendet. 

19 §. 
Wilso- och sjukvurdsbyrån handHiggcr frugor som rör 

1) allmän pJanering och förvaltning inom hälso- och sjukvården, 

2) inom hälso- och sjukvården verksamma inrättningar, 

3) öppen hälso- och sjukvård samt 

4) hälsofostran. 

20 §. 
Byrån för livsmedelshygien och veterinärvård handlägger 

frågor som rör 

1) livsmedelshygien, 

2) veterinärvård samt 

3) gifter och bekämpningsmedel. 

T r a f i k av d e 1 n i n g e n. 

2 1 § • 

Vid trafikavdelningen finns 

1) en allmän byrå, 

2) en sjötrafikbyrå samt 
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3) en byrå för fartygs- och maskinteknik. 

2 2 §. 

Allmänna byrån handlägger frågor som rör 
1) upphandling, lagerhållning, ksssarörelse och bokföring 

för avdelningens byråer, till den del uppgiften inte ankommer 

på annan byrå, 

2) allmänna vägar, 

3) vattenleder, 

4) landskapets bryggor, broar, hamnar och flygfält samt 

S) landskapets byggnader, till den del uppgiften inte är 

anförtrodd annan byrå. 

2 3 §. 

Sjötrafikbyrån handlägger frågor som rör 

1) landskapets färjor, till den del uppgiften inte ankommer 

på annan byrå samt 

2) subventioner för sjö- och lufttrafiken. 

24 §. 
Byrån för fartygs- och maskinteknik handlägger frågor som 

rör 
1) landskapets verkstäder samt 
2) anskaffande och underhåll av landskapets trafikmedel och 

arbetsmaskiner. 

U t b i 1 d n i n g s a v d e 1 n i n g e n. 

25 §. 
Vid utbildningsavdelningen finns 
1) en undervisningsbyrå, 
2) en kultur- och biblioteksbyrå samt 

3) en museibyrå. 

26 §. 
Undervisningsbyrån handlägger frågor som rör 

1) skolväsendet, 

2) lärlingsverksamheten samt 

3) arkivalier. 
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2 7 § • 

Kultur- och biblioteksbyrån handlägger frågor som rör 

1) den fria folkbildningen, 

2) biblioteksverksamhet, 
3) ungdoms- och idrottsverksamhet samt 

4) kulturell verksamhet, till den del uppgiften inte ankom

mer på annan byrå. 

28 §. 
Museibyrån handlägger ärenden som rör 

1) museiverksamheten samt 

2) fornminnes- och kulturminnesvården. 

3 kap. 
Ämbetsverkets tjänstemän och dera.s allmänna åligganden. 

2 9 §. 

Vid ämbetsverket kan finnas de innehavare av tjänster och 

fasta befattningar som nämns i detta kapitel samt även annan 

personal i offentligrättsligt eller privaträttsligt anställnings

förhållande. 

K a n s 1 i a v d e 1 n i n g e n. 

30 §. 
Vid a 1 1 m ä n n a b y r å n kan finnas en kanslichef, 

en kanslist, en övervaktmästare, en chaufför och två telefonister. 

Vid a d m i n i s t r a t i v a b y r å n kan finnas en 

landskapssekreterare och en registrator. 
Vid b y g g n a d s - o c h b r a n d s k y d d s b y r å n 

kan finnas en överinspektör, en bostudsläneinspektör, en bygg

mästare och en räddningsinspektör. 
Vid a v t a 1 s- o c h p c r s o n a 1 b y r å n kan fin

nas en avtalschef. 

31 §. 

Chef för kansliavdelningen är kanslichefen, som tillika är 

chef för allmänna byrån. Chef för administrativa byrån är land

skapssekreteraren, chef för byggnads- och brandskyddsbyrån över

inspektören samt chef för avtals- och person~lbyrån byråchefen. 
'!' 
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F i n a n s a v d e 1 n i n g e n 

32 §, 

Vid a 1 1 m ä n n a b y r å n kan finnas en finanschef. 
Vid r ii k c n s k a p s b y r t1 n kan finnas en landskaps

kamrer, en huvudbokförare, en bokförare, en kass6r och en bi

trädande kassör. 

33 §. 
Chef för finansavdelningen är finanschefen, som tillika är 

chef för allmänna byrån. Chef för räkenskapsbyrån är landskaps-

kamrern. 

N ä r i n g s a v d e 1 n i n g e n. 

3 4 §. 

Vid a 1 1 m ä n n a b y r å n kan finnas en näringschef 
och en byråsekreterare. 

Vid j o r d b r u k s b y r å n kan finnas en landskaps

agronom, två byggmästare, fyra konsulenter och en jordbruks

instruktör. 

Vid s k o g s b r u k s b y r å n kan finnas en landskaps

forstmästare, en skogsvårdskonsulent, en plantskoleskötare och 

en skogvaktare. 

Vid f i s k e - o c h v a t t e n v å r d s b y r å n kan 

finnas en fiskeintendent och en fiskekonsulent. 

Vid n a t. u r v å r d s- o c h j a k t b y r å n kan 

finnas en naturvårdsintendent. 

Vid b y r å n f ö r t u r i s t ä r e n d e n kan 

finnas en turistintendent. 

35 §. 
Chef för nä rings avdelningen är när ingsche fen~ som tillika 

är chef för samma byrå. Chef för jordbruksbyrån är landskaps

agronomen, chef för skogsbruksbyrån landskapsforstmästaren, 

c f för fiske- och vattenvärdsbyrån fiskeintendenten, chef för 

naturvårds- och jaktbyrån naturvårdsintendenten samt chef för 

byrån för turistärenden turistintendenten. 
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S o c i a 1 - o c h h ä 1 s o v å r d s a v d e 1 n i n g e n. 

36 §, 

Vid s o c i a 1 v å r d s b y r å n kan finnas en social
chef, en socialinspektör och en kanslist. 

Vid h ä 1 s o - o c h s j U k V a r d s b y r å n kan 

finnas en landskapsläkare och en hälsovårdsinspektör. 

Vid b y r å n f ö r l i v s m e d e 1 s h y g i e n 

v e t e r i n ä r v ä r d kan finnas en landskapsvete-

rinär och en landskapshälsoinspektör. 

3 7 §. 

Chef för social- och hälsovärdsavdelningen är socialchefen, 

som tillik~ är chef för socialvår<lsbyrän. Chef för hälso- och 

sjukvårdsbyrån är landskapsläkaren samt chef för byranför livs

medelshygien och veterinärvård landskapsveterinären. 

T r a f i k a v d e 1 n i n g e n. 

38 §. 
Vid a 1 1 m ä n n a b y r å n kan finnas en överingenjör, 

fyra ingenjörer, en inköpschef, fyra byggmästare, tre vägmästare 

och en byråsekreterare. 

Vid s j ö t r a f i k b y r å n kan finnas en inspektör för 

s j ö t r a fik en . 

Vid b y r å n f ö r f a r t y g s- o c h m a s k i n

t e k n i k kan finnas en byråingenjör) en verkmästare och en 

tekniker" 

39 §. 
Chef för trafikavdelningen är överingenjören, som tillika 

är chef för allmänna byrån. Chef för sjötrafikbyrån är inspektö

ren för sjötrafik och chef för byrån för fartygs- och rnaskin

teknik byråingenjören. 

U t b i 1 d n i n g s a v d e 1 n 1 n g e n. 

40 §. 
Vid u n d e r v i s n i n g s b y r å n kan finnas en ut

bi l dnin gsche f, två skolinspektörer~ en skolpsykolog, en byrå

sekreterare, en assistent och en maskinskrivare. 



Vid k u 1 t u r - o c h b i b 1 i o t e k s b y r å n 

kan finnas en kulturintendent, en biblioteksinspektör och en 
kanslist, 

Vid m u. s e i b y r å n 

en antikvarie i arkeologi, en 

konsulent och en kanslist. 

41 §, 

kan finn?.s en landskapsantikvarie, 

antikvarie i etnologi, en byggnads-

Chef för utbildningsavdelningen är utbildningschefen, som 

tillika är chef för undervisningsbyrån. Chef för kultur- och 

biblioteksbyrån är kulturintendenten och chef för museibyrån 

landskaps antikvarien. 

'l'j ~instcmännens 

d e n. 

42 §. 

allmänna å l i g g a n-

Förutom vad som särskilt är föreskrivet åligger det a v d e 1-

n. i n g s c h e f 

1) att bistå landskapsstyrelsen, lantrådet och ledanfot av 

l~ndskapsstyrelsen i angelägenheter som hör till avdelriingens 

verksamhetsområde, 

2) att, i enlighet med vad därom är särskilt ~öreskrivet, 

inför landskapsstyrelsen, lantrådet och ledamot av landskaps

styrelsen föredra ärenden som ankommer på deras avgörande, 

3) att leda avdelningens verksamhet och därvid tillse att 

ärendena handläggs omsorgsfullt och effektivt, att byråernas verk

samhet samordnas och att samverkan sker med övriga byråer inom 

ämbetsverket~ 

d) att följa utvecklingen inom avdelningens verksamhets

område samt att vid behov ta initiativ till lagstiftnings- och 

andra reformer, 

S) att fördela på avdelningen ankommande ärenden mellan 

avdelningens byråer, med rätt att i enskilda fall göra avvikel

ser från reglerna rörande byråernas ansvarsområden, 

6) att bestämma om handhavandet av på byråchef vid avdel

ningen ankommande uppgifter, när han är förhindrad att själv 

han<lha dem, 

7) att, i enlighet med vad därom är särskilt föreskrivet, 

uppgöra förslag till budget för avdelningen samt 

8) att handlägga övriga ärenden som enligt reglemente, 

befattningsheskrivning eller landskapsstyrelsebeslut ankommer 
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på honon1 ... 

F5r varje avdelningschef f6rordnar landskapsstyrelsen en 

ställföret are. 

43 §. 

Förutom vad som särskilt är föreskrivet åligger det b y r å -

c h e f 

1) att bistå landskapsstyrelsen, lantrådet och ledamot av land

skapsstyrelsen i angelägenheter som hör till byråns verksamhets

område, 

2) att, i enlighet med vad därom är särskilt föreskrivet, 

inför landskapsstyrelsen, lantrådet och ledamot föredra ärenden 

som ankommer på deras avgörande, 

3) att leda byråns verksamhet och därvid bl.a. tillse att 

ärendena handläggs omsorgsfullt och effektivt samt att samverkan 

sker med övriga byråer inom ämbetsverket, 

4) att följa utvecklingen inom byråns verksamhetsområde 

samt att vid behov ta initiativ till lagstiftnings- och andra 

reformer? 

5) att för avdelningschefen framlägga förslag till budget för 

byrån, 

6) att bestämma om handhavandet av på annan anställd vid 

byrån ankommande uppgifter, när vederbörande är förhindrad att 

själv handha dem samt 

7) att handlägga övriga ärenden som enligt reglemente, befatt

ngsbeskrivning eller landskapsstyrelsebeslut ankommer på honom. 

4 kap. 

Kompetenskrav för särskilda tjä:nstemä~ 

44 §. 
Utöver det som beträffande kompetenskrav för anställning vid 

landskapsförvaltningen är särskilt föreskrivet gäller för nedan

nämnda tjänstemän följande kompetenskrav: 

1) för avdelningschef, vid universitet eller annan högskola 

avlagd lämplig examen, f6rtrogenhet med de på avdelningen ankom

mande uppg1 erna och erfarenhet av offentlig f6rvaltning, 

, , .2:) för byråchef, vid universitet eller annan högskola avlagd 

lämplig examen, förtrogenhet med de på byrån ankommande uppgifter

na och erfarenhet av offentlig förvaltning, för landskapsläkaren 

och för landskapsveterinären dock samma krav vad beträffar utbild-

l 
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n1ngen som enligt ri lagstiftningen gäller för länsläkare 

respe ive länsveterinär samt för inspektören för sjötrafik 

sjökaptens behörighet, 

3) för skolinspektör, skolpsykologen, biblioteksinspektören, 

antikvarien i arkeologi och antikvarien i etnologi, vid universi

tet eller annan högskola avlagd lämplig examen samt erfarenhet 

av ti.11 respektive verksamhetsområde hörande uppgifter, 

4) för ingenjör, bostadslåneinspektören och räddningsinspek

tören~ vid tekniskt institut eller motsvarande läroinrättning 

ö.vlagd ingenjörsexamen med lämplig studieinriktning samt erfaren

het pv till respektive verksamhetsområde hörande uppgifter, 

S) för byggmästare, byggnadskonsulenten, vägmästare, verk

mästaren och teknikern, vid teknisk skola avlagd examen med 

lämplig studieinriktnlng samt erfarenhet av till respektive 

verksamhetsområde hörande uppgifter, 

6) för registratorn, huvudbokföraren, byråsekreterare, 

socialinspektören, hälsovårdsinspektören 9 landskapshälsoinspektören? 

konsulent, jordbruksinstruktören, plantskoleskötaren, skog

vaktaren och inköpschefen, examen på institutsnivå med lämplig 

studieinriktning samt erfarenhet av till respektive verksamhets

område hörande uppgifter samt 

7) för kanslist, bokföraren, kassören, assistenten, övervakt

mästaren, chauffören, telefonist ochrnaskinskrivaren, lämplig 

utbildning och erfarenhet av till respektive verksamhetsområde 

hörande uppgifter. 

Med utbildning vilken enligt 1 rnorn. gäller som kompetenskrav 

avses utbildn g som erhållits i något av de nordiska länderna. 

Aven annorstädes .erhållen utbildning skall, om den befinns lik

värdig med sådan utbildning, anses fylla kraven. 

Landskapsstyrelsen kan bevilja undantag från de krav som 

fbreskrivs j 1 mom. 

5 kap. 

Särskilda bestämmelser. 

45 §, 

Uppkommer ovisshet om vid vilken avdelning visst ärende skall 

handläggas, avgörs frågan av lantrådet på förslag av kanslichefen. 



- 32 -

46 §. 

Ti n för öppethåILrnde av I:tmbetsverkets lokaliteter fast

ställs av lands kaps styre Isen. 

47 §. 
Landskapsstyrelsen kan vid behov inrätta nya byråer, ändra 

byråernas ansvarsområden och överföra rsonal mellan byråerna. 

4 8 §. 

Närmare best~mmels~ om verksamheten vid ämbetsverket utfär

das av landskapsstyrelsen i reglemente. För närmare reglering 

av enskilda tjänstemäns uppgifter kan landskapsstyrelsen låta 

uppgöra befattningsheskrivningar. 

6 kap. 

Ikraftträdelse- och öv~rgångsbestä~melser. 

49 §. 
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983 och genom densamma 

upphävs landskapslagen den 10 maj 1973 om landskapet Alands 

centrala ämbetsverk (25/73). Förberedande åtgärder för lagens 

ikraftträdande kan vidtas före ikraftträdelsedagen. 

Den som när denna lag träder i kraft är anställd vid ämbets

verket i syssla för vilken han då är kompetent är efter lagens 

1 afttrndande fortfarande kompetent att inneha den sysslan. 

Tjänster och fasta befattningar som kan finnas vid ämbetsverket 

och vilka ännu inte är inrättade inrättas i den ordning medel 

härför anslås i landskapets årsstater, Sådan indragning och om

organisering av befintliga tjänster och befattningar samt sådan 

transport av deras innehavare som föranleds av denna lag sker 
i den ordning som slirskilt ilr föreskriven. Härvid kan extraordi

narie befattningshavare transporteras till tjänst eller fast 

befattning utan att tjänsten eller befattningen ledigförklaras. 

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

angående ändring av landskapslagen om Alands landskap$~~yrelse. 

I enlighet med landstingets beslut 
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~J2J2.t'.äv~_ 21 § 2 mom. lands kaps lagen den 5 november 1971 om 

Alands lendskapsstyrelse (42/71) och 

__ ras 11§1 mom.~ 15 § 2 mom., 18 ~och 21 § 1 mom., av 

dessa grum 11 § l mom. sådant det lyder i landskapslagen den 17 

mar~ 1978 (12/78) 1 18 § sådan den lyder i landskapslagen den 26 

november 1975 (59/75) och 21 § 1 mom. sådant det lyder i land-

s pslagen den 10 maj 1973 (26/73), som följer: 

11 §. 

Landskapsstyrelsen handlägger och avgör ärenden i sammanträde 

vid f6redragning, om inte dess beslutanderätt utövas i enlighet 
• . i 

med bestämmelserna i 2 mom. Föredragande är de tjänstemän som 

1andska.psstyrelsen utsett därti 11 eller vilka enligt s~irskilda 

bestämmelser är föredragande vid lahdskapsstyrelsen. 

15 §. 

Landskapsstyrelsen är beslutför då fyra medlemmar är närvarande. 

18 §. 
Landskapsstyrelsens sammanträden är inte offentliga. Chef för 

avdelning eller·byrå vid landskapets centrala ämbetsverk äger 

dock rätt att näfvara när avdelningens respektive byrån~ äfenden 

föredras. Samma rätt äger lagberedningschefen i fråga om lagbered
ningens ärenden, 

21 §. 
För beredning och verkställighet av de ärenden av administrativ 

natur som ankommer på landskapsstyrelsen finns ett centralt ämbets~ 

verk. Ämbetsverket är indelat i avdelningar och avdelningarna i 

byråer. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983. 



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

angående dring av landskapslagen om ärendenas handläggning 

i landskapsstyrelsen. 

I enlighet med landstingets beslut 

ändras 4 § 2 mom. och 9 § 1 mom. landskapslagen den 26 novem

ber 1975 om ärendenas handläggning i landskapsstyrelsen (58/75) 

fogas till lagen en ny Zla §~ som följer: 

4 §. 

Föredragande skall omsorgsfullt förbereda sig inför föredrag

ning. Ärende skall föredras utan dröjsmål och senast inom en måna~ 

från dagen då det är klart att avgöra. Föredragningslista med för

slag till beslut skall om möjligt tillställas landskapsstyrelsens 

meälemmar senast dagen före sarnmanträdesdagen. Under sammanträde 

kan föredraganden, om landskapsstyrelsen samtycker, införa ärende 

på listan eller avlägsna ärende därifrån. Vare sig föredragnings

lista uppgjorts eller inte kan landskapsstyrelsen besltita att 

till behandling uppta ärende som den anser brådskande. 

9 §. 
Expedition i anledning av beslut som landskapsstyrelsen 

fattat skall på åtgärd av den som föredragit ärendet uppgöras inom 

en vecka från dagen då beslutet justerades. Expeditionen skall 

undertecknas av den som förde ordet när beslutet fattades och kont 

signeras av föredraganden. Vid förfall för ordföranden under

tecknas expeditionenw den av de i beslutet delaktiga ledamöter

na som är äldst till åren. Vid förfall för föredraganden kontra

signeras expeditionen av den föredragande som lantrådet därtill 

förordnar. 

21a §. 
På kallelse av lantrådet skall föredragandena sammankomma till 

gemensam överläggning minst en gång i kvartalet. Vid överläggning 

skall föras protokoll, som skall delges landskapsstyrelsen. 
,'>' 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983. 
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L a n d s k a p s 1 a g 

av landskapslagen angående + " u"namn gsbrev för inne-

iJ0,var2 av landskapet Al ands tj änste:c od1 fasta befattningar samt 

07 as rätt att kvarstå i sin tjänst eller befattning ävensom 

s ldighet att därifrån avgå. 

I enlighet med landstingets beslut 

§§ landskapslagen den 31 maj 1929 angående 

ut gsbrev för innehavare av landskapet Alands tjänster och 

(asta befattningar samt om deras rätt att kvarstå i sin tjänst 

c1Jer befattning ävensom skyldighet att därifrån avgå (7/29) och 

la ns rubrik samt 

Fo as till 2 § ett nytt 4 mom, samt ti11 lagen ny;:i, la, lb och 

2a §§ som följer: 

L a n d s k a p s 1 a g i n n e h å 1 1 a n d e V i S S a 

b e s t ä m m e 1 s e r r 6 r a n d e t j ä n s t e m ä n n e n 

v 1 d A 1 a n d s 1 a n d s k a p s f ö r v a 1 t n i n g. 

Innehavare av tjänster ochfasta befattningar inom landskaps

rvaltningen äger rättigheter och skyldigheter i enlighet med 

v i denna lag ar förskrivet. 

Tj ter och fasta befattningar som blivit lediga skall 

f6rklaras ledi att söka. Ansökningst n är 30 dagar räknat 

gen dä beslutet om ledigförklarandet kungjordes. 

lb §. 
FöT den som nntns i 1andsknpcts tjUnst utfllrcbs som utnäm

ningsbrev öppet brev, fullmakt eller fattn gs ev. 

t brsv utfärdas av landst get som utnämningsbrev för 
lant r t . ., 

.F u.) .a u.t -r s i al het nar fråga är om tjänst eller 

fattning med grundlön. 

3ef~ttni gsbrev utftir när 

~1ng vsrs 1nne vare s 11 vara 

åga ar om tjänst eller befatt

erkastad särskild kontroll 
DC }1 l:e 5 t ancle rätt landskapets sida. 



: denna lag benämns den som erhåller öppet brev eller full-

ma innehavare av tjänst och den som erhåller befattningsbrev 

innehavare av fast befattning. 

2 L 

disciplinär bestraffning finns särskilda bestämmelser. 

2 a §. 

Fråga rörande tjänstledighet och avsked samt tjänstgBrings

ort prövas av landskapsstyrelsen, om annat inte är särskilt 

rcskrivet. 

Om förande av matrikel finns särskilda bestämmelser. 

9 §. 

Bestämmelserna i denna lag gäller inte i fråga om tjänst 

eller fast befattning som tillsätts enligt avtal och inte heller 

i fråga om dess innehavare, om inte annat överenskommits. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983 

Mariehamn den 9 september 1982. 

L a n t r å d Folke Woivalin 

Lagbere<lningschef Christer Jansson. 


