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LAGUTSKOCL1TETS betänkande 1;·~ 3/19 53 med 

anlednine; av landslmpsstyrelsens framställ-

Il~ 3/1953. nine; till Ålands 12.ndsting med förslag till 

landskapslag om ändring av laeen angående 

landskapsförvaltningen i landskapet Åland, 

utfärdad den 16 april 1952, och landstings-

mannen Gunhild Berglunds le.gmotion om änd-

rint-:: av samma lag. 

Med anledning av förenämnda framställning och lagmotion, över 

vilka landstinget inhegärt lagutskottets utlåtende, fär utskottet 

vördsammast framhålla följande: 

Lagutskottet har beträff2.nde framställningen och de synpunkter, 

som ifråga om den framfördes vid remissdebatten, hört säsom sak-

kunniga lantrådet Strandfält, landsh:apsagronomen Johansson och 

landstin~smannen Evald Häggblom, den sistnämnde i egenskap av vice

ordförande i Ålands Fiskarffö·ening. Såsom resultat av överläggnin-

garna med dem har utskottet funnit 

a/ att de förvaltningsuppgifter, som kolonisationsverksamhetens 

,övertagande av landskapet beräknas medföra, bliva så pass omfattan-

de, att de åtminstone till en börj2n erfordra en persons huvudsakli-

ga tj_d och arbetskraft; 

b/ att såsom kompetensvillkor för den föreslagne biträdande land- . 

skapsagronomen - kolonisa tionsins1Jektören erfordras acronomisk äm-

betsexc.men, men att man i allmänhet icke kan räkna med att person, 

som avlagt sådan examen, besitter praktisk erfarenhet ~å fiskeri-

näringens område; 

c/ att landskapet icke har möjligheter att utöva vetenskaplig 

forskning på fiskerinäringens omi~åde, men att fiskerinäringen i 

landskapet vore i höc;sta grad betjänt av en rutinerad, praktisk och 

arbetsam f'iskerikonsulent, som 1cunde ägna hela sin tid åt fiskeri-
" 



näringen och gå fiskarbefolkningen tillhanda med råd och dåd if~ 

om införandet av bättre lrnnserveringsmetoder, samordnandet av a-v 

sättningen och andra praktiska frågor; 

d) att kolonisationsinspektören sä~om föredragande kan övert a 

några av de uppgifter, som nu anl{ornrna på landskapsagronomen, men 

att . denne lämpligast fortfarande omhänderhar föredragningen av f 

gor rörande fisket; samt 

e/ att s å lunda tvenne nya tjänster borde inrättas och vid lan 

skapsstyrelsen anställas en kolonisationsinspektör, tillika bitr 

dande landskaps~gronom, och en fiskerikonsulent för att bättre 

tillgodose fiskerinäringens praktiska behov. 

I enlighet härmed har utsl-rnttet omarbetat landskapsst;>rrels ens 

förslag till ändring av §§ 17, 33 och 45. Dessutom har utskott et 

föreslagit ett tillägg till § 34; betingat av den nya fiskeri

konsulentstjänsten, och en ändring av § 38, motiverad av lands-

tingets vid budgetbehandling en 1952 fattade beslut att bevilja 

anslag för två vägbyggmästare vid landskapsstyrelsen i stället f' 

tidigare en vägbyggmästare och en vägmästare. IVIed anledning av 

nämnda beslut har ändringar införts även i §§ 17 och 45. 

Landstingsmp.nnen Berglunds förslag till ändring c'.V § 2 har ut· 

skottet icke kunnat omfatta, ty med hänsyn till lantrådspostens b 

tydelse och lantrå'dets personlic;a ställning i landslrnpsförvalt-

ningen bör 12ndstinget fasthålla vid kravet på valbarhet till 

landsting sman såsom kompetensvillkor för lantrådet. 

Hänvisande till ovansagda får utskottet därför vördsannna s t 

föreslå, 

att landstinget ville antaga nedanstä~ 

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

om ändring av landskapslagen angå ende landskapsförvaltningen i 

landslcc01.pet Åland, utfärdad den 16 april 19520 

f. - 1 4 0 ~( ~- -

I enlighet med lands landsting s beslut stadgas, att 17, 33, 

34, 38 och 45 §§ i landskapslagen den 16 april 1952 skola erhålla 

följande ändrade lydelse. 

17 §. 

Landskapsstyrelsen och lantrådet biträdas av följande tjänste-

män och befattningshavare; 
-( 

vid lrnnsliet: landskapssekreteraren, biträdande landskapssekre-

teraren och landskapskanslisten; 

vid kam:reraravdel:\].ingen: landskapskamreraren, huvudbokf öraren 

och kassören; 

vid lantbruksavdelningen: landskapsagronomen, kolonisations-

inspektören, tillika biträdande landskapsagronom, tvenne jordbruks 

instruktörer, fiskerikonsulenten, fiskeriinstruktören och träd-

gårdsinstruktören; 

vid forstavdelningen: landskapsforstmästaren, skogsvärdsinstruk 

tören och skogvaktaren-arbetsledaren; 

vid vägavdelningen: landskapsvägingenjören och tvenne vägbygg-

mästare; 

landskapsarkeologen; 

för samtliga avdelningar gemensamt: landskapsregistratorn-

arkivarien, renskriverskan samt vaktmästaren, vilka närmast under-

lyda kansliet; 

byggnadsinstruktören, som närmast , underl yder kamrera ravdelningen; 

landskapshälsosystern-barnrnorskan, som närmast underlyder kansli 

et . 

Föredragande inför landskapsstyrelsen äro lanch3kapssekreteraren, 

som är chef för kansliet, biträdande, landskapssekreteraren, land-

skapskamreraren, som är chef för kamreraravdelningen, landskaps-

agronomen, som är chef för lantbruksavdelningen, kolonisations-

inspektö~en, landskapsf orstmästaren, som är chef för f orstavdel-



ningen, landskapsvägingenjören, som är chef för vägavdelningen, 

samt landskapsarkeologen. 

Förutom i 1 mom. nämnda innehavare av tjänster och befattnina-
a 

kunna inom ramen för beviljade anslag extraordinarie befattnings 

havare samt tillfälliga funktionärer anställas. 

33 §. 

Landskapsagronomen åligger att såsom föredragande handlägga 

ärenden, som angå: 

1) lantbruket, dess binäring8.r och föreningsrörelse och lant-

mannagillesverksamheten; 

2) fiske; 

3) J~lands lantmannaskola eller annan av landslmpet underhälle~ 

jordbruksskola; 

4) Ålands lanthushållsskola. 

Landskapsagronomen åligger vidare att 

5) inspektera undervisningen vid Ålands l antmannaskola eller 

annan av landskapet underhållen jordbruksskola; 

6) följa med lantbrukets och dess binäringa~s utveckling samt 

hålla sig underrättad om anslagen för lantbrukets främjande i ri· 

ket och i anle~ning därav göra framställning hos landskapsstyre~ 

om åtgärder för främjande av lantbruksnäringarna inom landskapet; 

7) uppmuntra och främja lantbruket genom upplysnings- och i n-

struktionsverksamhet samt tillhandagå jordbrukarnas organisati one 

med råd, upplysnine;2r och nödiga åtgärder; 

8) främja lanthushållningen och kreatui~sförädlin{;sverksamhe teni 

9) samarbeta med vederbörande myndigheter beträffande handlägg 

ningen av dikningsärenden och övriga vattenrätten rörande fr~gori 

10) leda jordbruks- och trädgårdsinstruktörernas verksamhet; 

11) fullgöra övriga åligganden, som enligt denna landskapsl~g 

eller särskilda föreskrifter ankilirnma på honom i egenskap av chef 
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för lantbruksavdelning en. 

Kolilinisationsinspektören åliGger att såsom föredragande hand-

lägga ärenden, som angå; . 

1) kolonisationsverksamheten; 

2) bostadsförbättringslån; 

3) landskapets jordegendomar. 

Kolonisationsinspektören åligger vidare att 

4) förrätta i samband med kolonisationsverksamheten förekom-

mande inspektioner; 

5) verkställa nödiga besiktningar och inspektioner beträffande 

l andskapets jordegendomar; samt 

6) fullgöra övriga åligganden, som enligt denna landskapslag 

eller särskilda föreskrifter ankomma på honom. 

I arbetsordningen kan bestältllnas, att även andra än ovannämnda 

ärenden skola handläggas av landskapsagronomen och koloni s ations-

inspektören. 

34 §. 

Fiskerikonsulentens samt jordbruks-, fiskeri- och trädgårds-

instruktörernas åliggande skola bestärmnas i arbetsordningen. 

38 §. 

Vägbyggmästarnas arbetsuppgifter bestämmas i arbetsordningen. 

45 §. 

Kompetensvillkor för landskapssekreteraren och biträdande land

skapssekreteraren är juriskandidat- eller högre rättsexamen eller 

tidigare högre fönvaltningse~amen. 

Kompetensvillkor för landskci.pskamreraren är juriskandiat- eller 

högre rättsexamen eller tidigare högre förvaltningsexamen, ekonomie 

kandidatexamen eller politiceskandidatexamen, vardera med högre 

vitsord i företagsekonomi samt vitsord i nationalekonomi. 

För landskapsagronomtJ·änsten och 1 1 · '· co on1sa~1onsinspektörstjänst 

' 
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erfordras ci.vlag d agronomisk i:=imb etsexamen samt p r aktisk erf'arenhe 

vid l a ntbruk. 

Landskapsf orstmästaren bör u ppfylla vill1rnren för erhållande 

ex tra ordina rie forstmästartitel. 

La ndska psvägine;enjören bör hava avlag-t väg- och vattenbyggnaa 

ingenjörsexamen vid Te,kniska Hoeskolan i Finland eller någon annc 

hö g skola med motsvarande kurs. 

Av lsndskapsarkeologen fordras filosofiekandida texamen med 

a nting en v itsord i E'inlands och de nordiska ländernas arke olo 

och vits ord i å tminstone två av följande vetenskapsgrupper : F inl· 

historia eller nordisk historia, nordisk filologi, nordisk kult w 

historia och f olklivsforskning eller finskugrisk etnografi och 

konsthistoria; 

eller ock högsta vitord i ett ämne inom någon av dessa veten-

skaps grupper, CUJil l a ude a r1pro ba tur i li' inlands och de nordiska 

länderna s arkeologi och v i tsord inom någon a v övriga n änmc.la ve ten 

ska psgrenar . 

Vidare fordras prakt i sk erfa renhet i arke olog iskt och etnolo-

g iskt fältarbet e s amt museip11 aktik ävens om g enom vetenska pliga 

publikationer ådagalagd ins.i kt och förmå ga att behandla a rbets

materialet. 

Vägbygg1t_iästarna och byggnadsinstruktören skola hava E}Vlag t by~g 

mästarexamen vid teknisk sko l a . 

Av l a n dskapsreg istra torn-arkivarien och landE'kapskanslisten for 

ras avlagd lägre rättE1examen. 

Av landslrnpskassören och huvudbokföns.reil fordras a vlagd läere 

rättsexamen eller vid höeskola avlagd ekonomisk examen, som ber~t 

tiger till titeln diplomekonom. 

Jorclbruksinstruktörerna skol2 hav a genomgått sådant lantbrulcs-

läroverk , V:'.rifrån di mission be r ätt i gar ti1l titeln agroloe; . 
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Skocsvårdsinstruktörens kompetensvillkor äro genomgången kurs 

vid foi0 st--skola, som berätti,i:i;ar till titeln forsttekniker , och 

F i skerikon.sulenten och f i slrnriinstruktören skola 11 ' 'd -1:1va sa an 

praktisk erfarenhet på fiskerinHrineens område, som landekapssty

relsen pröv~r nödig för befattnin~ens handhevande. 

För annan här ovan icke n ämnd tjänst eller befattning fordras 
genom ~ 

~:ådan/tidi5ar e verksamh et åcla,:::;alo.e;cl skicklighet och förmåga sor:l 

~ I 

tj änstens eller b efat tningens framgångsr ika handhB.vande förutsätte~ 

Pör extr2ordinarie b efattnin2' fordras såde.n kompetens, s om 

landslrn.:psstyrelsen vid befattnin:·;ens inrättande beslutat 0 

men 

att 12ndstinget ville förkasta lands-

~in: · sm:::im1en Gunhild Berglunds lag111otion med t 
I örslaz till ändring av § 2 i smmna land-

skapslae,-. 

Mari ehamn den l 3 111 -, 19 5 3 - 3..L s • 

På l .::i.gutsk ottets v~Lenar : 

~~ {M;((MAAA · 
Herrn.an Mattscon 

ordf ör::mde. 

sekreterare. 

·Närvarande i uts kottet: Herman Matt ,ss on, ordfö r and e, J-an Erik 

Er i ksson , Paul Påvals , Gösta lforcJJi1an och Eliel Persson. 


