
LAGUTiK<Yl'TE'l'S BETÄNKAl'mE N:o 3 med an

l.edning av regeringens genom Landshövdingen i land

skap~t Åland till Landstinget överlemnade förslag 

till land&kapslag angående Ålands landskapsför

va.J.tning. 

Landstinget har till Lagutskottets utlåtande den 15 innevaran

i~ juni remitterat ovanomförmälda lagförslag, 

Jemlikt § 3 i lagen om självstyrelse för Åland, given den 6 maj 

:_'::120, skall landskapets förvaltning omhänderhavas av en landskaps

:.Jimr..d, som av landstinget tillsättes. Förvaltningens omfattning fram

:~ar ur § § 17 och 18 i berörda lag, av vilka lagrum det förstnämnda 

2ppräknar de grenar av förvaltningsrätten, vilka såsom härintills sko-

:. :1 allt fortfarande omhänderhavas av republikens allmänna förvaltnings

(•rgan,medan det senare medgiver möjlighet ftsr att även sådana uppgifte:r; 

··ilkas handhavande enligt förstberörda § ankommer å republikens all

r.länna förvaltningsorga.n, kunna å land~kapsstyrelsen överflyttas. Ur§ 

).7 framgår sålunda, sedan däri uppräknade områden av förvaltnin~srätten 

undantagits, att åtminstone nedanantörda fijrvaltningsuppgifter omedel

bart genom självstyrelselagens försättande i kraft å landskapets för~ 

valtningsorgan övergått, nämligen sådana, som hänföra sig till 1) all

män ordning och säkerhet, 2) kommunalförvaltningen, 3) brandväsend~t, 

O byggnadsväsendet, 5) fattigvården, 6) hälso-och. sjukvå:i;-den, 7) skol-

väsendet, 8) vägbyggnad, 9) skjutshållningen, -10) ·expropriation för 

1andslrn.p0tr. c~hov, 11) jordlegorätten, 12) fiskerätten, 13) jaktvården, 

14) skogsvårdan, 15) oi kning, i6i torrläggning av sanka marker, 17) 

sjösänk:-iing, l8i apoteks-och droghandelsrörelse, 19) bokhandelsrörelse, 

20) värltishus-och G"aferörels3, ::::1) ':.illverkning och försäljning av 

läskdryoker·, 22) tillverkning och försäljning av explosiva ämnen, 23) 

uppbevaring av a.ylilra och eldfarliga oljor _. 24) tn:i.verkning av marga-
banlc/ 

rin, 25) elekt:ciska e..nlägGninga.r, 26) sparban~rn•- oJh annan"""Fi5'relse ,27} 

försäkringsväsendet, 28) auktions.förrättaryrket, 88) landskapets kommu--
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nikat ioner, 30) anläggande av l 1 ~,. 
järn- och spår ·· ) 

32) skyddsuppfostran . vagar, 31 skolväsendet, 
, 33) jordbruks- och riskeriskolor 

l , 34) industris 
sko or, 35) navigationsskolor 

, 36) andra yrkes skolor, 37) arbetstviste. 
38) arbetarskydd m. m. m. m. 

Av det ovanuppräknade r ramgår, att största d 1 8 en av de förvaltnings 
uppgifter, vilka härintills omhänderhafts dels 

av länestyrelsen, dels 
av Statsrådet och de centrala embet k 1

, 

sver en, genom ifrågavarande lag ö-

vergått å landss.kapsnämn_ den, vars _befoaenhete.r 
o sålunda komma att bliva 

synnerligen omfattande. Vid sådant f~ hål 
vr lande vore det ju även önsk-

värdt, om icke rent av nödvändigt, tt •t a a minstone en del av landskaps-

rämndens ledamöter besutte en motsvarande kompetens, Men ett sådant 

crdnande av förhållandet · skulle • a andra sidan ställa anspråk på land-

skapets budget, Vilka svårligen till följd av de jemförelsevis ringa 11 

resurser, Landstinget förfogar över, kunde tillgodoses. utskottet har 

:f~irdenskull funnit möjligt för Landstinget föreslå, att endast hos en 

l edamot av landskapsnämnden, nämligen dess ordförande, förberörda korn

retens borde finnas för handen. uen sålunda likväl förefintliga på ju

ridiskt skolade krafter inom nämnden skulle dock i någon rnåm kompenser e . 

därigenom., att även la.ndskapsnämndens sekreterare borde vara lagfaren. 

Vid genomgåendet av lagförslagets enskilda paragrafer har Utskottet 

kunnat rörena sig om regeringens förslag därom, att landskapsnämnden 

skulle, utom av lantrådet såsom ordförande, utgöras av fyra ledamöter 

ävenscm att en av ledamöterna av Landstinget bör förordnas att vid för

fal: för lantrådet fullgöra dennes åligganden. 

1_1_._ 
tt t fo··r s1·n del ansett att på skäl, som av näst

Likväl har utsko e 

Sista moment framgå, suppleanternas antal jeTiväl 
följ ande paragrafs 

bo~de vara fyra. 
§ 2. 

Ovanonförda framgå,har Utskottet ej kunnat god• 
pf skäl scm ur det. .... 

• 0 - b -stämning därom, att ordföranden i land·· 
känna i lo.gförslaget 1·ngaene1e tJ 

- kull besitta erfarenhet i korr,-. - e ·e,enQvJ.·,kor s e 
o_ a0 som enda. K(iTflp . ., ~-

ekapsnämnd.en .-.. 

munaJ.e. vär,, . Då nä:nligen 
i , - a 1 omständigheten att å 

he nsyn tages t ~l e1 

.nrbetet å kansliet och ordet vid 
t m att lec:s _. 

lantrad3t, ankommer, u O • 
r·ii· t f'ölJ· :o mod repu"blikec1.s 

arnrr;am:.räden • 
landskapsnämndens 8 1 

, 

t ollerande 
lagstiftning för kon r 

8.t t sorg. a, 1g -- .. , 

av, att landskapets rätt därviJ tehöri-

I. 
Il 

I 
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gen beaktas; att bereda och till Lan~etinget i~komma med lagförslag på 
sådana områden, som av Landstinget härför anvi$ats; att utarbeta för
slag till sådana landskapslaga.r, vilka. av landskapsnämnden ansetts be
hövliga, för att Landstinget föreläggas; att ?PPgöra förslag till even
tuellt nödig befunnen omorgani~atiori av förvaltningsorganen 1 landska
pet; att utarbeta .instruktioner !ör landskapsstyrelsen underlj~ande 
tjänstemän; att vid fastighetsförsäljningar i sådana fall, att enlig~ 
garantilagens bestäJ!llllelser lösningsrätt tör landskapet inträder bevaka 
landskapets rätt; att vid landstingets sammanträden närvara för avgiY 
vande av upplysningar, m. m. torde ·härav med all önskvärd tydlighet 
framgå, att juridisk utbildning måste anses utgbra en nödvändig förut~ 
sättning f~r ett riktigt handhavande av den krävande posten såsom ord~ 
förande i lan<;tskapsnämnden. Utskott.et tillåter sig er"inra om, att uti 
det ursprungliga, obeskurna försl~get till landskapsnämndens samman
sättning av komittemedlemmarna förutsattes, att samtliga ~edamöter i 
nämnden skulle innehava tjänstemanflakompetens~ alldenstund i motsatt 
fall den allmänna rättssäkerheten enligt komittens uppfattning kunde 
äventyras, 

Därjemte har Utskottet för sin dei velat föreslå, att landskaps
nämnden borde så sammansättas, att de åländska,näringarna och särskildt 
skolväsendet såvitt möjligt borde i densamma företrädas. 

en/ , 4. I anslutning till lantrådets egenskap att varaLandstingets •för-
utskottet · runnit det helt naturligt, att han kallas till 

troe!'.1.dema:n har 

sin befattning av Landstinget och kvarsitter i si\t embete, så långe 
f ·· t de Betr'äff ande övriga ledamöter 1 han å·::,njuter Landstinge_~s or roen • 

k tt ~ kunnat förena si~ om, att desamma ·av ~andsk~ps~åF.nd~n har Uts o ev 

Landdting0t uta~s fö~ en tid av tre år. 

lantrådet enligt u~skottets 5. Mee nänsikt till den ändr·a.de ställnin~ ,_ ,_ 
, .. 1 . -1 ko""':m·' c..t.·:-. :i.nt.aga r or s ag g .n.·u.1. e '" ..,. °" ~ 

·ge·n-temot övriga ·ledamöter i landskaps-
bestämning därom~ itt l_antr~de~ .. d n·. 1"1., ·_...• ~aoa-!'Wil1i1.6t iru,kjl.ltits ,m namn en, - -

. . :· ·. 
åtnjuter 7.bn å stat, 

1. + aV:, pa. ,,.ri..:nd_ e:: de Jyr.nel'ligen . ,/iktige. befo-
l , ·• : 

Ut!Jkottet bat' '.1UE' 6 '-'J' 0 

tillJ:om.ller lanciskapsnämndfn, g~nhete~, vilka en~i~t cl~alvdtyrelselag~n I • 



120 
ooh den al.l.männa betydelsen åv 4et u~pdrag, densamma har sig om-

~, nämndaM---:tedarnöt.et- bot-de avlägga rJreskr1ven tjänst.eed,1 

- ,,,/ 

enlighet. varmed även en mot-svare.nde __ .be-st.ämning__ av utskottet i lag-

~örts. 
. . Då om.fattningen och den allmänna betydels_ en av landske.psnämndens 

§ 6 • . i---- . åligge.nden äro av den art, _att _dess sammanträden av utskottet ej 

_ låJ11Pligen ansetts kunna. lämnas beroende endast av kallelse in cae·u, 

ba.t' _i iagrummet inf'örts bestämning därom, att landskapsnämnden 
rn.1nst en gång i månaden äger sammanträda till ordinarie session. 

utskottet har .. f'unni t ändamål.senligt · att i lagrwmnet införa de 

.~ . - -
. 

. . ' . . 

. för~yd.].iga.nde bestämmel.ser, som ur den föreslagn·f;l. ordalydelsen .fro.n Tredje momentet av § har såsom :överflödigt av utskottet strukits -
på grund av att i§ 5 av Utskottet införts en bestämning därom i 1 d k ·· d äro str.rldiga att avlägga. 

att samtliga. ledamö:ber ~ s a.psnamn en AJ d har första mom.,av 1agruinmet strukits. I mom. 

föreskriven tjänstee , 
lantrådets ställning,--~'t.-iverad omre~igering ägt rum. 

2 har en av . 
.. . runt -är i stånd att avgöra, huruvida och i 

:;)å 1a.ndska.psnamnden ens ~ 
.. in de å sekreteraren och kamrerare~ ankommande- gö .. 

vilken u.t strackn g 

- •· härVid 
person har avgöranderatten 

romålen 
k\.llllla bestridas av sa.nuna . ' 

ämnden 
lag överlämnats åt landskapsP • 

tillsynen utövas 
Då den i lagrummet omnämnda l antrådet har genom 

! denas. § uteslutits • . 
d + synnerligen 

>, :::>å UtskOttet finner eCJ 
att beträffande revi 

viktigt, 
· · 

1 grumme t än.-
bibehålles, har a kontinuitet en viss 

8G:i."'er:n. .. .as personer 
· tt,,,ing 

0 · rter · 1° ...... 
~t revisorerna avga e , 

o_ch sedermeru i 
drat,R dä~he.n, av 

tu:".'. 

t t., 1 bestä!nningen 
runnit lämPl 1_gt h ar utskottet ovo.n 

de dess nyttjan 

MP,J. b.äYlS H,: :-.1-
ö ig . t tillh r 

e11er till 0 1andsko.pe . 
för0 slå, att syn a 

ru.m å tminS t one ~-~sti~n0t bör ägu 
1r,:pli3.te.n .... ...., - ... -- - -- ... 

Eb:-..iru d e t 

bel1.0V o.V en 
1t f iri..na, vore :i 

. _ ,,,, &an ij
., ,o. ,,.. + : 11f _,_ L j t ,~~ 

,sko~.t e t 1:1edhU11l1 · 

d · e år• vart tre . J . 

- - - - - . 

0 itt utskottet kU!l- ·_ sav 
.. n vo..d bee.rbetning, a 

. - mätta. -n.i::rpt,-,-t._:tll 1(11 . 



\ 

\ 

-5-
tid, _s.om ~ innan läml.ikt r . örordningen 

~nd• t.1den, dl självstyr l 
av den 13 januari 1922 

e , seorgo.nen för l 

g§J:lgeXl .ako:la . väljas och 
8 

• 

andskaoet Åland först 

amrnanträda 1 

n 

' cmdska.psnärnn 

skola. v1dt.&ga med sin verksamnet . 
den och lantrådet 

'fä.r Utskottet 
· 

nä,rJnB,X'e _best.ämmelser, som för 
' som funnit a.tt de 

. 

sagda myndig,beters 

gare tronne. b:liva erforderliga, 1·· l 
verksamhet ytterli .. 

runp igen kunde se.mm . 

rör dem uppE!,jord konstrukti .· 
.anfattas uti en 

on, vördsamt för~ andstinget föreslå. 
att Landstinget ville 

· antaga ifrå..gl1'VU:ro.nde 

i nedanstående lydelse: 

lag 

La.g o.ng,åend·e Ål _åndsland skctpsi'ör-

!. a. l t n ·i n g • 

I kap • . 
Landska.psnämnden • . . 

Lands.kapsnämnden utgöres, förutom av lantrådet såsom ordförande, 

r av f-,ra ledamöter 1ämte fyra suppleanter för dem, så. tillsatta som 1 

. lagen om självstyrelse för Åland stadgas. 
En o.v 1edoJnöte-rnO. bör a.v landstinget tillika va.ro. förordad att dit 

. . förfall-_för la.nt~ådet fullgöra hans åligganden. 
Om valet · s\co.).l landstinget. anmälo. hos landshövdingen. -· · 

V 

LantrMet äve.nsom 1edrun!lterns och suppleunterns i ' landskapsnäim>.

den ·utses bland personer, som iiro valbarn till landstingsmlin och 
kommuno.la området. Lo.ntrådet sko.11 va• 

dä:r- jämte äga erfarenhet på d.et ro.. i juridislm värv förfo.ren. 
i 

1a.ndaka:psnämnden må likVÖ.l el utses 

.Till lantråd e11cr 1eao.root den, som står i o.l-ctiv mil~tärtjänS
t

' 
på g1•und o.v 

1-ydana.e bofo.ttningshavo:rG' som , 
a.vtrLttt sina. tillg,å.n .. 

e110r 1nndsk~psnKrnnderi un~ers in ställning, är redo"lis• .. e . . ne11er don, som 
. 

ningsskyldig inför namnd0 n, J 
. t 811er den, som 

, n b0edif~~ sin st~' 

gar till konkUrS intill acss hU 
11gt rtsrtroeoae 

0 ·1"ör1ust av rnedoor~er -
t t vo.ra 

står under åto.1 för bro ' kan r··1 · _ C 1(1 • 



; Ej m4. vald . :J.,edcunot ~ 1 0 liel' su . l ~ ~ 
icke tidigare rullgJ· PPleant 

}laJl Ol>t Såd avsäga. 1 G.nt s g Uppa.,.__ 
.. :t högre grad s juk11g, e1 Värv ellet- - "'~t' ifo.11 
äJ' .. . le:r Upp<h- fyllt sextt • 
].lirider-:for hons yrke Slle:r när~ aget 1 avse~ä:rd o ar eller 

.. g e llet- / g:ra~ sku.11 t,:rbAllanden fororsuko. honom I' :tned hän e utgöra. 
f ) -:j. o.vsevä.:rd . syn t111 hons uf Olägenhet fOJnilfe~ "\ (/yU ,- § • 

1
1
1
~~- Lantrådet kallas till --!.:__ 

~ Sitt älnbete a.v 
1 detsamma, så länge han åtnjuter landstinget o h 

,, landstingets . c kva:t-stå:r i '~.-övriga ledamötep i fört:roend , . landskapsn" e. 
. 8.11lnde11, .-'Q.t~· . 4'• 

deras uppdrag fortfa.r'int111 d - ~ ..... ört!' . . , ess nvtt . .. - : ·~r.c:.,: r 0 
., Val ägt rum. 

§ 5. 
Lanträdet och ledamöterna~ 

andskapsnänm.den 
tjänsteåtgarder enligt allmän 1 ansvara för sina. o.g. 

Innan lantrådet och ledrun··t 
o erna il d 

an skapsnämnden tillträda. befattningar, skola de, inför 1 sin. 

föreskriven tjänste · ed, såfro.mt icke sådan· ed av tl 
andshövdingen avlägga 

, ~m tidigare avlagts. 
Luntf' ådet tillkommer lön å t 

s at • Ledamö}erna erhålla ur landskap 

.\(.\ : •. ets medel .. ,rsa_·.·t_trnlmg för . r_ e_ se- och f.. ··t ~ .J corra tnings_d::i.go.r srunt re-sekostna.-
/1. der på satt darom sta.dgus. ,f I . 

Lundskupsnämndan srumnunträ.der minst en gång vo..r je måno.d ipmt där • 

emello.n så oftu ärendena det påkalla. eller när två ledCJllöter därom för 

behandling uv visst ärende anhållit. Kallelse till sammo.nträde meddeH.: 

i den ordning nämnden beslutat• 

Srunmunträden hållo.s i 

fo.U a.nnorlundu beslutat. 

amns sta.d, där ej nämnden för särskil· 

•d t eller huns ställföt0-
. . a··r beslutför; då 10.nt:ra e Landskapsnämnden 

trädure och två ledamöter äro närvc .. ro.nde • 

f 11 för lantrådet h r.• ns ställföreträdure 
e110r "" 

Vid tillfälligt föra. · · 
då tre 1ed0Jllöte~, 

. 'll{rl den älst n. sk. bland vi ._ 

ä:r, nämnd0n beslutför jämväl 
.. et närvo..ro.nde. 

föru . ordet. a .. ro vid so.mmo.ntrud erkställo.S · Fr~ll~, , "stning v · .. ö pen omro 
Vid meningsskiljn.ktighet bor p ordför:"LnQGn bitrtttt, . 

!'ö beslut· den mening 
sternu likn, gälle såsom 



.., Ej in4. vald _J,edrunot . ~ 
, 0 ller au . 

i c!!e tidigare fullgJ'm>t PPleant o. r.ioJl . Sådant Vsäga Sig Upp<U'tige 
:1 nögre grad sjuklig e11 Värv e11e:r r t, ifn11 iit , e:r 'llppcu- Yllt sext, • 
de-'-:för hans yrke e11e ..... -n:-:•~ . aget i o a:r e11 i ri .i: ... . ·~· o.vaevä:r e:r ):l ing 8 lle:r, d gi-1:1,~ Bku.l ll!llo.nden förorso.ko. honain 'I' rned häri le utgöl:'n föl' ) 4- o.vaevä:rd syn ti11 h l ,j' Oläg0nhet. uns fnrn11ie~ 

1 ~\- -\11 · ~- § 4. ·} "'r ~y\ 1a.ntrådet kallas till .-...:_ 

/: 
f y Sitt funb t å l" ete av 1 

j 
1 dets!1JlllTla, s ange han åtnjuter 1 ands tinget 

andatinget och kval:'st!h- i ~\'Q,· 1 övriga ledamöter i land 8 föl:'tl:'oend Y-~ -
Skapsnäinnden 1lt e. 

dera.s uppdrag fortfar-- 1nt111 . . ~~ : - !'ör tl' 
. dess nytt v 1 .• - : ·;r,c:.:~ r o a ägt rurn. 

§ 5. 
Lantr!det och ledamöterna~ . 

landskapsn" 
tJ

•änsteåtgarder enligt a11,.,,;.: amnden ansvara "ICl.n lo.g. för sina 
Innan lantrådet och 1 d .. 

e ninoterno. 1 landskapsnä befattningar, okolo. de, inför 1 mnden tilltr"d 
andshövdingen o.vl" a a sin . 

. ed, såframt icke sådan· ed o. ~ agga föreskriven tj·• 
I 

v uem tidigare anstc avlagts. 1ont:rådet tillkommer 1 .. å 
I on stat• Ledamo"t 

erna erhålla ur 
1\. ets medel ersättndmg för rese- lo.ndsk111,-, ,1~--- . och förrättningsdo.gar i:-/1. der på sätt därom sta.dgc.s. · smnt re·sekostna.-

1/ 
§ 6 • ...,....._ 

Lo.ndskupsnämnden _srumnunträder minst en 
gång va.rje månQd ~a.mt där-

emello.n så oftu ärendena det påkalla. 1 ' 
o ler när två l ed:miöter därom för 

behandling uv visst ärende anhålli.t. Ka.lle ls e till 
samma.nträde meddele., 

i den ordning nämnden beslutat. 

· SDJTIITlo.nträden hållas · i Marit· o.nms sto.d, där e j 

· fa.11 annorlunda beslut.ut. 

. § 7. _,__ 

nämnden för särskil· 

Landskapsnämnden ä:r beslutför, då lantrådet eller ho.ns ställföte

trädo.re och två ledamöter äro närvc.ro.nde . 

' ... 

Vid tillfälligt förfall för lantrådet eller hc:.ns ställf öreträda.re 

är nämnden beslutför jämväl då tre l e da.möter, bl und vilka den äl St a. slc 

föra. . orde t, äro vid s nrrnno.nträdet närvo.r unde • 

l 

Vid meningsskilj !lktighet bör öppe n omrös tning ver kst iill .is, FL.lL, 

rösterna liku, gälle s åsom beslut· den mening or dför anQGD bitrtitt, . 

• I 



,-

. vid 1o.nd~_l(0:psnärnn ens 8 lJh · n.nuno.:qtr, äd l 2 ~t . ·ust.ero.s . inför åmnC,.en, en 
;oJl\ · J . : . Ska11 under J__ ~ ~~~, la.ntrådetsT;~(~ Lntid~k~psnämnden äger inom . 

0 nn-åde t r öx-
. et.S gemenso.mmo. rätt och bäst sin verksOl'nhet b 

slCO.P . 
. a. srunt d.. 

eva.ko. lo.Jld-
t, till verkställighet bef '· ax- Sådo.nt icke o.nkommer å l·~-n· t-

l"s(le . , . 
OX-dl'o. 1 

:.:. 

}'.. 

a.ndstingets 
beslut O h . . c .. övrige. förfo-

paen I · go. 
.. d 1andskupsnamn en må för fui 1 .. 

\ 

.... goro.ndet gsuppgifter tillsätta. närr.nder o.v denso.mmo. åligga.nde förva.lt -

pin . 
, styrelser och 

_.,. ~'l.e.r!..- -o:t.t s åväJ _a ess.o 
o.
nd

ra. funktionärer,{s~~ 

ä~ -
· S-Om-h~ 

. 
) ---~=---pv \.S t,-fäh"sternä-n--~l>¼ eh-fl , 

a-E~~ ~r:m~rtte~ 

g '1'1.1 .. 
' Huvo. å republikens n.llmänno. förva.lt • . , , , -

, · ning o.nkommo.nde uppgifter i 

nlighet med ltage~ om självstyrelse' f" Ål . 
' 

e . · . 
or o.nd, överförts . å l o.ndsko.psför-

vo.l tningen, å.li'gger fullgörn.ndet häro.v lo.ndskapsnämnden. 
§ 10. 

1:::i.ndska.psnämnden .åligger övervo.ko. lo.ndsk'.:lpets bokföring s o.rot vår
aen omh förvaltningen n.v dess fe.sto. och lösa. egendom, Vid. fullgöro.ndct 
häro.v bör · nämnden föro. noggranna. förteckningar över denna. egendom sc.mt 
tillse, o.tt lo.ndsko.pets byggnader blivCl ändo.målsenligt uppförda. och vide 
mo.kthållnn ävensom o.tt dess inrättningar, ko.s,sor, qon~tioner s::unt öv~igo. 
medel och tillgångo.r behörigen förvn.lto.s och a.pvändo.s. 

§ 11. 
•· 

6
1,..rldig a.tt till stn.tsrådct, de centra.la. äm• 

Landsko.psnämnden ar ~3 
. . de/ iämno. "'V dem äske.utlåtn.nden so.rot äger 

betsverk~n och 10.ndshövdingen o..v ~-
·--· ·-

fro.mställr.inga.r i 

. . . 
hos regeringon gör :1. 

genom landshövdingens förmedling 
ärenden, som beröra. lo.ndske.pet • 

önskn.r lo.ntrådet a.tt i äre nd0
' 

a.nkommer å hono~, 
vc..rs o.vgör ['.nde 

··ronden icke u,ndc.ndro.go. 
o lo..ndskn.psna 

1 
yttrande, ma 

nhämta. lo.ndsko.psnämn~ens 
sig a.tt sådant o.vgiva.. 

_ll2~ 

. g" t 10.ndst J.n V 

skc..11 1unt-rådat frn.mstä.llCS' Årligen å tid, som o..v ti 
h blo.nd 

dess medleJlllTl.O.r 
tdeln. en nog~o.nn 1åt::i. u 
och ekonomiskn. 

11 landstinget o.vgivo. oc 
dsko..petS och dotn.ljera.d redogörelse för_ 10.n 

f örvo.l tning 



r 
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-a-
tillstånd och verkställigheten av 

lo.ndstingets beslut snmt å "" nng ende sin 
P.gen verksrunhet 1 övrigt. 

II kap. 

Lantrådet. 

§ 13, 

Lantrådet 'tillkommer, utom årlig o.vlöning enligt sta.t, 
er~ättning 

för rese~ och förrättningsdago.r srunt resekoatnader på sa··tt 
därom särsk 

kilt stidgo.s. 

§ 14. 

Lnntrådet är berättigat att närvaro. vid alln av 
~ landsko.psnämnden 

tillsatta nämnders och styrelsers sammanträden. 

Angående lantrådets skyldighet att närvo.rn ,vid 1 d ti 
_ 1 1,r,•' . an s ngets möten 

är särskilt stadgat; / S ~q,--Od 

Llh -
Lantrådet åligger ott bP--inga-i-- -vePlfetällighet----htndstt-rrgets .be.slut 

~P-1:0,go.ndan, då sådoo_"it.~~stä-lllgllet åt h.onom UJ:>pwag-i ts
1

a.tt utöva. 

närmaste ti'llsyn över ·de •fööo.ndsko.pets förvaltning tillsatta nämnders! 

styrelsers,tjänstemäns och övriga fupktionärers verksamhet, srunt att i 

övrigt handhava sin befattning i enlighet med av landstinget i sådo.r.t 

avseende för lantrådet fastställd instrukt.ion. 

Lantrådet åligger att. brin-ga · i . verkStäUi~t lruid~tinge'ts· beslut 

o.ch att till regeringen och. sto.;ens myndigheter avlämna. äskade upplys

ningar. 

III kap.. 

Landstingets tjänstemän. 

§ 17. 

h l nntrådet biträdas nv en lagfaren sekreterare 
Landskapsnämnden oc .... 

d nntngas av nämnden med förbehållen sex 
och en kamrerare, vilka var ern .... 

nåno.ders 'uppsägningstid. 
· kunna dook, om lnndskapsnämn-

Sekreternr-ock kamrerarbefnttningnrna 

len så prövar möjligt, bestridas c..v samma person. · 

§ 18. 

skola, förrän de tillträda ·sina befatt
Sekrcteraren och kamreraren 

föres_kri'lfen tjänsteed, såf~nmt ic
:1ingnr, inför landshövdingen avlägga 

d tidigar. e avlagts, 
~e sådan ed av em 

samt svara för sina tjänst~åtgärder 

• I 

'l 



m11gt. lag. 

§ 19. 

nes 

Sekreteraren och kn~-. ...,.,u·ernren 

upptagen i lnndsknpets lönestat. 
åtnjuta den· arlign avlöning, som fin-

§ 20. 
Sekreteitaren åligger ntt föra 

protokollet vid lnndskapsnämndens ~ 
sammanträden so.mt b d ere a och föredrngn nlla de 

ärenden, vilka icke, en

krunrernren, ävensom att uppsätta 

förekommande, utgående expeditioner. Honom ålig
ger jämväl att upprätt~ ett t tl 

Iigt vad därom nedan säges, ankomma. å 

och kontrasatgnera däri 

or öpande sakregister över landskupsnärnn-
dens beslut. 

§ 21. 

Å kamreraren ankommer ntt h 
u andhavn och ombesörja landskapets bok-

föring, löpande ~enningeangelägenheter samt uppbörden ab landskapets in

komster och utanordnandet av behörigen beslutna utgifter. 

Kamreroren åligger därjämte att bereda och föredraga alla de ären

den, vilka direkte angående landskapets hushållning, samt uppsätta och 

kontrasignera idessa ärenden utgående expeditioner. 

Landskapsnämnden äger vid behov fastställda instruktioner för sek~ 

reteraren och krunrera.ren. 

§ 23. 

Landskapsnämnden enligt lagen om självstyrelse för Åland tillkom

mande befogenhet att inrätta tjänster och befattningar må, såvitt därt 

med särskild utgift är förenad, utövas endast i den mån anslag blivit 

uti utgiftsstaten ställda till nämndens förfogande. 

r 24. 

Har landstinget för särskilt ändamål tillsayt nämnd, styrelse el

ler befattningshavare, böra dessa vid fullgörande av sitt uppdrag stäl

la sig vederbörligen fastställda instruktioner och meddelade föreskrifte1 

till efter~ättelse. 

§ 25. 

Har landskapsrtämnden fattat beslut eller vidtagit ämbetsåtgänd, 

varöver besvär kunna anföras på sätt i le.gen om sjäihvstyrelse för Åland 

säges, bör nämnden dl avseende å delgivning eller annan dylik 2.tgfrd iakt.·· 
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taga för sådant fall för 
landshövding gällnnde '"" föreskrifter. 

Landskapets hushållnin5. 

§ 26. -
Landskapsnämnden sknll år 

ligen uppgöra förslag till inkomst- och 

utgiftsstat för landskapet d 
un er nästföljande kalenderår samt 

tembermånad tillhandahålla förslaget 
inom sep

landstingsmänne.n, och äga nämnden 

underlydande inrättningar samt 
nämnder, styrelser och befattningshavare 

årligen före den l augusti för 0 d t 
sa an ändamål till nämnden avlämna förbe 

redru1de inkomst- och utgiftsförslag inom envn~s = verksamhets område. 

§ 27, 

Uti inkomststnten bör upptagas: 

1) beräknat överskott från det löpande året; 

2) för landskapets behov beviljade medel, som skola upp

bäras under det följande året; 

3) de landskapet tillkommande .allmänna skatter; 

4) inkomst, som landskapet kan antagas hava på annan grun~ 

ävensom 

5) det belopp,som därutöver erfordras, jämte förslag huru~ 

ledes det skall hopbringas. 

Uti utgiftsstaten upptagas: 

1) den gäld eller avkortning ctärå, som bör betalas under 

det följande året; 

2) de belopp som på grund av tidigare vidt~gna beslut sko-

la utbetalas under det följande året; 

3) de belopp, som landskapsnämnden ytterligare anse erfor

derliga. för landskapets gemensamma behov under det föl•· 

jande året; samt 

4) ett förslagsanslag att användas för tillfälliga, oför-

uts~dda behov. 

Hava till landskapets förfogande ställts statsegendom, skatter, s 

skatteandelar, avgifter eller andra statsbidrag såsom vederlag för full

görandet av viss skyldighet, böra i utgiftsstaten upptagas motsvarande 

anslagsbelopp. 



§ 28, 
I ·> 

Uti inkomst- och utgiftsstaten b.~ra fr. ämst ,_ 7 
upptagas utgifterna och 

iärefter inkomsterna, vo.rdera nngivna i bruttobelopp 
utan föregående av-. 

j,I'ng nv vinkomster 1från utgifter eller utgifter från inkomster, 

Inkomsterna fördelas på avdelningo.r, k it 1 h ap e oc moment samt utgif-

terna l huvudtitlar, kapitel och moment i överensstämmelse med landstin-

gets för vo.r je år i sådant avseende fattade beslut~ r· särsknd kolumn 

angivas de beslut och staggo.nden, på grund o.v vilka inkomsterna. inflyta. 

e11er utgifterna utgå. 

Till olika fonder hörande inkomster och utgifter må icke förenas 

till en enda post, utnn bör av inkomst- och utgiftsstaten framgå, till 

viiken fond varje post hänför sig. 

§ 29. 

I fastställd inkomst- och utgiftsst~t up~t~gna ruisla~ må ej övera 

skridas eller från ett år till ett o.nna~ indre sådant genom an

teckning 1 utgiftsstaten medgivits, ej heller må överföring av anslag 

från en av landstinget särskilt för sig godkänd titel till annan titel 

äga rum. 

Utan hinder av fastställd inkomst• och utgiftsstat är enve..r berät

tigad att av landsk'.pot nöka vad honom lagligen tilj.or. 
§ 30. 

Vid uppgörandet av inkomst- och utgiftsstnt · eger landsko.psnämnden, 

utöver vad ovan stadgats , iakt~ga de föreskrifter, som härom kunna med

delas av landstinget. 

Skulle så hända, att inkomst- och utgift 2sto.ten icke blivit av 

landstinget fastställt före ingången av det år, varunder det borde gäl

ia, och har för:s;lag tilldetsarrnna inom föreskriven tid inlämnats till 

landst1nget,skola utgifter, som omnämnas uti§ 27 o.ndra stycket under 

purlkterna· l) och 2), ävensom de anslag, som grunda sig på någon landska

pet~·' förpliktelse> besrtidas och därtill nödiga inkomster provisoriskt 

uppb·år.as • 

Befinnas ändringar eller tillägg i stadfäst in~omst- och utgifts-

stat oundgängligen nödv~ndiga, skall landsk~psnämn~en till landstinget 

härom överlämna förslag. 
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§ 32. 

Landskapets räkenskaper sk · ---:. 
Ola upprättas .. 

i den ordning landstinget be .. ~ for kalenderår 
octl . stamt (över1 .. 

. amnns ~ till 

12~ 
srunt å tid 

l 33. 
För granskningen av räk 

skaperna. och de 

revision 

'/ 
. n ekonomiska .. 

· r 1e.ndst1nget bland där 111 1.. forvaltningen 
utse . ampliga, inom ell . 

. tta personer för tre år i sänd . · er utom le.ndskapet bo~. 

s~ . er _tre revisorer 
och tre suppleanter för 

år, då valet r--defl\• Dock skall efter ut ången a.v det 

. orerna o h orat a gången skett 
en e.v rev1s , c s do.n ytterligare ett år f" • , 

efter lottning avgå s t varder3. gå11gen :':J:ytt 
orgatt,en a.nnan av dem 

val av revisorer uti de av, 

gängnes ställe av lan stinget förrättas, 

Avlider revisor eller avgår h 
• an av annan laga orsak, innan tiden 

för hans uppdrag är ute ,skall fyllnadsv_al anställas och tjänstgör den 

Sa•iunda valda. under den tid, som ro··r den a O d 
vgaen e skulle återstått. 

§ 34, 

Revisorerna skola granska landskapets räker.skaper och bokslut.• ut

röna., huruvida siffrorna äro riktiga samt utgifteraa och inkomsterna 

1agenliga ävensom utöva. tillsyn över inkomst- cch utgiftsstatens iaktta·· 

gande. 

Revisorerna skola ock åtminstone två gånger om året å tider , som 

C\\ 1 på förhand icke blivit bekantgjorda, reviclera landska-pets penningemedel 

~\ - t~rkställa ~evision av dess lösa egendom./ 

. samt å lämplig tid å land.sk.a:pets till:b..öilig eller under dess förvaltning 

tredje år. 

& 35, 
.::.--

Efter slutförd revision skola rev .:.f.:.r-~:.'nf:i. å tid, som av landstin~ 

get bes-tä.r.mes, till detta avgia berättelse/ som t::ir upptaga und€r revist. 

onen gjo:-:-c..a iaktage:i.eer, 8 å ock de anmärkningar, vartill revisionen gi

vit anledning, jä'Tlve föi-·slag till a·1hjälpande av anmärkta missförhållan

den ävenscm yttra!'l.den, hcruvida ansvarsfrihet rr.å meddelas landskapsnämn-

den och övriga redovisningsskyldiga. 

§ 36. 

dem under redovisn:ngsåret verkställda 
Iaktaga revisorerna vid av 

bo··ra de ofördröjligen påyrka rättelse samt, 
revisioner missförhållande, 
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"dBil 1cke följer, 
). l. sa. 

·f0-
därom göra anmälan hos landstinget. 

l, . 
•. •) It av behov fastställer landstinget närmare instruktion fö~ 11,J-_ 

1fs.ll 

§ 37. 

dskapsnä.mnden och övriga redogörare äro skyldiga att tillhanvtn 
visorerna alla till deras bokföring hörande räkenskaper ocr,. §JlS. re 

d~ äten i övrigt lämna dem det biträd.e , ::1om för revisionens .-alingar . ne.i• . 1-ättande är· erforderligt. under 

I 
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RESERVATION till Lagutskottets betänkande N 
:o 3 rned anledning a.v re-geringens förslr\.g til: . 

landskapslag nngäende Älands 
· lt.ndakc.psf örvaltning. 

TJn,1brte "kr. ad" d, , · , me _er.ma"':' r.v Lacutsk')ttet lnmna ic-ke fören11 oss ned "l' ~kct··et "') ' · '" "' · s .L .crta·. 't-eträffande dem uti be-tänkande~ gjordr. a:.1mö.rkni:1ge:1 :not § 2 ut:: be"t':5re.a lagförslag. Änskönt vi til~.1\:11() ~nse :?.tt i'ci, · "' • . , .... u·h"V"',.nde .1=, .,. _ '\V ordftlrande-befattninger1 '\. J.a.n1akaps11Rr1m1.an, åtMins'tl)h<' u"lder· 1en första ,, tiden, erfcrd:-a.t j"1r:.r: ~ ·:~ utnilc1.ning, ku.."'ln.a vl likväl icke _ finna. att bestti.mrre:.v~en endast dä.ro'll. att, ·.ant.-.r :-.å.et skall vn.-ra välförfaren uti kommunala värv, lät:Bd~ r>åg,,-t hinJ.f.r för landstinget att när och så länge sådant ::m~es vara nöävändigt.. · till ltmtråd ut.se juridiskt utbild:id person. j)åremot anse vi att genom ett aådm'.:. lagsto.dganCLe a.t,t, lantrå.Jet ovilkorligen mäste innehnv~ juridisk utbildning, bleve landstinget bundet och försatt i ~vårigheter, italJ c~ om ocz blott tillfällig brist på juridiskt utbiidad perf-,on blt>..nd ::;.a.ndskapets egna f'ör-. troendeå.~njuto.nde :nän skulle int.rät'fr-.. t,: den viktigaste be• tingelse hos ordföranden i landtk~psnäm.~den måste dock vara, att han åtnjuter landst ine;ets och landskapets förtroende. på ovan wförda skäl måste vi tillåta oss fijreslå ~ .. b t··.,,,,.,eise 1 avseende å lantrådets juridis--
att om en tillaggs es a .. ~ .. 

. "nskvärd denna bestämmelse 
ka kompetens av landstinget anses O 

- , 

d • Ls.ntråd~t bör därjämte såvitt möjligt. 
borde avfattas salun a. 
vara i •juridiskn värv förfaren. 

· · i 1922 I'Aariehr.mn den 28 JUll • 

Jocannes Eriksson Robert Rosenblad. 


