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STOllä U'I'SKOTTETS betänkande nr 12/1972-73 

med anledning av l'Llands landskapsstyrelses 

fram ställning till Ålands lands ting med för

slag till landskapslag om landskapet Ålands 

centrala ämbetsverk. 

Lan dstj_nget i som i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande 

nr 8/1972-731 har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande. 

Stora utskottet 9 som över lagförslaget hört lantrådet Alarik Hägg

bl om 9 vicelantrådet Fjalar Grön berg, äldre landskaps sekreteraren Jan

Erik Lindfors, lagberedningschefen Sune Carlsson, landskapsagronomen 

Tor Mattsson, folkskolinspektören Erik Bertell och landskapsbi bliote-

1-carien Inga-Britt Öfverström 9 får i ärendet vördsamt anföra följande. 

Utskottet konstaterar med tillfredställelse 5 att de synpunkter och 

förslag 9 som utskottet i sitt be·~änkande nr 25/1971-72 i anledning av 

det förra förslaget till landskap slag i detta ämne framförde, nu i 

väsentliga delar vunnit beaktande. 

Det hade måhända varit önskvärt, att även inom social- och hälso~ 

vårdsavdelnin~en och utbildningsavdelningen envar byrås arbetsuppgifter 

skulle ha ägnats en egen paragraf i lagtexten. Lagutskottet har del vis 

berört denna fråga, som kan te sig som en inkonsekvens. Landskapssty

relsen har emellertid ansett, att if:rågavara.nde byråer dock kommer att 

erhålla ett relativt begränsat antal arbetsuppgifter, så att de utan 

olägenhet kan sammanföras såsom skett i framställningen. Man har även 

sökt hindra lagen från att bli allt för rik på paragrafer. Stora ut-

ttet har därför avstått från att före slå någon ändring i före varan de 
hänseende, 

I srunband med dryftandet av utbildningsavdelningens vakanser har no

terats, att den såsom extraordinarie föreslagna byråsekreterarens ar

betsuppgifter förutsättes hänföra sig huvudsal{ligen tj_ll idrotts- och 

ungdornsverksamhe ten. Visar det sig att avdelningen nödgas bör ja anlita 

ifrågavarande tjänsteman för utredningsuppdrag utanför denna ram, bör 

inrättandet av en ny tjänst för dylika uppdrag övervägas. Frågan kan 

komma att aktualiseras inom en nära fram tid i orn man tänker på grund sko-· 

lans genomförande och en förestående reform av gymnasieskolan. 

Näringsavdelningens samrnansä ttning, främst skapandet av en byrå för 

turistärenden 7 har i utskottet varit föremål för livlig diskussion. 

Man har j_frågasatt gagnet av en dylik byråi och såsom alternativ velat 

hänföra turistkonsulenten och turistsekreteraren till avdelnj_ngens all

männa byrå till dess behovet av och arbEtsuppgif terna för en dylik byrå 

hunnit utredas - någon utrednj_ng i frågan är icke i detta skede utförd. 

Utskottets majoritet har dock beslutat stöda framställningen till den112. 

del.Av förstnämnda uppfattning var ledarDöterna Björklund 1 Salmen 1 Bengtz 

och viceordföranden Söderström. En reservatj_on i frågan åtföljer betä1-
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kandet. 

I sitt tidigare nämnda betänkande över den förra lagframställningen 

i detta ämne föreslog stora utskottet inrättandet av en tjänst såsom 

fiskeriekonom vid näringsavdelningens fiskeribyrå. Då landskapsstyrel

sen i föreliggande lagförslag utelämnat denna förutsätter utskottet 9 

att detta föranletts av noggranna överväganden 9 och avstår från att 

ånyo ställa förslag härom. 

Vad däremot gäller trafikavdelningen 9 har utskottet ånyo infört en 

sjötrafikbyrå. Tillika har de byråerna underställda kontoren föreslagits 

utelämnade ur lagen. De förekommer icke heller inom andra avdelningar. 

Den interna arbetsfördelningen inom byråerna bör kunna regleras på an

nat sätt än genom lagregler. 

Detaljmotivering_. 

Ll· Stora utskottet har i likhet med lagutskottet utelämnat 3 mom. 

Då stadgandet emellertid icke är avsett såsom en uttömmande definition 

utan såsom en sammanfattning av olika kategorier innehavare av tjäns·

ter och befattningar 9 som lagen berör 9 föreslås momentet återinfört i 

annat sammanhang. 

12 §. En omredigering och tillika ett förtydligande har föreslagits. 

20-22 §§. Hänvisas till allmänna motiveringen. 

23 §. Näringsavdelningen ~ I framställningen har föreslagits byrå

chefsbefattn ingen såsom ordinarie medan de båda övriga vakanserna vid 

byrån för turistärenden föreslagits såsom extraordinarie. Denna åt

skillnad har ej närmare motiverats. Stora utskottet föreslår med hän

syn till arbetsuppgifternas oklarhet a~t även byråchefsbefattningen 

blir extraordinarie i detta skede. 

Trafikavdelningen~ i konsekvens med införandet av sjötrafikbyrå 

bör trafiksekreterarbefattningen utgå 9 och en befattning såsom inspek

tör för sjötrafik på extraordinarie stat införas~ 

Såsom nytt 3 mom. införes i denna paragraf framställningens 1 § 3 

moment. 

35 §. För såväl utbildningschefen som skolinspektören har det ansett~ 

tillfyllest med kompetens för lärartjänst med hänsyn till kompetens

kraven i övrigt. 

Kravet på erfarenhet av finsnickeri för museibyråns extraordinarie 

byggmästarvakans utöver ·övriga kompetenskrav har utskottet funnit över

flödigt. Erfarenhet i praktiskt hantverk bör i stället givas betydelse 

då tjänsten besättes. 

37 §. Punkt 7 föreslås ändrad i konsekvens med §§ 20-22. 

40 §, I smnråd med lagberedningen har utskottet föreslagit en om

redigering och förtydligande av stadgan det, 



-3-
42 § .. Jämlikt 11 § 2 mom. 1 punkten självstyrelselagen för Åland 

hänförs angelägenheter som berör yttrandefriheten under rikets lag~ 

stiftningsbehörighet. Om man i likhet med lagutskottet ans er att frå

gan gäller ordets frihet 9 bör det stå klart att lagen om allmänna 

handlingars offentlighet är tillämplig i landskapet. Stora utskottet i 

som anser att så är fallet 9 har ej funnit anledning att i det föreslag

na stadgandet lägga in annat än vad som framgår av dess lydelse. En 

föredragandes uppfattning om hur ett i landskapsstyrelsen anhängigt 

ärende bör avgöras är klart att hänföra till de under utarbetande va

rande handlingar 9 som jämlikt 5 § lagen om allmänna handlingars offent

lighet ännu ej är offentliga. Något ytterligare förtydligande av stad

gan det synes överflödigt. 

47_§_. För att lagens ikrafttr~dande skall ske samtidigt med ikraft

trädandet av landska'pslagen om folkhälsoarbetet före slås detta äga 

rum .'I.en 1 juni 197 3. 

Vad beträffar genom lagens ikraftträdande erforderlig bildning 

av tjänster vid ämbetsverket till benämningen 9 bör härvid slutstadgan

det i landskapslagen om Ålands landskapsstyrelse kunna tillämpas. Fram

ställningen stödes sålunda även till denna del. 

J.Vled hänvisning till vad ovan framförts får stora utskottet vördsamt 

föreslå 

att Landstinget måtte antaga lagförsla

_get i följande lyd el se~ 

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

om landskapet Ålands centrala ämbetsverk. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas~ 

1-5 §§ ,. 
(Lika som lagutskottets förslag). 

6-8 §§. 
(Lika som landskaps styrelsens framställning)_; 

9-10 §" ') . 
(Lika som lagutskottets förslag). 

11 §. 
(Lika som 10 § landskaps styrelsens framställning). 

12 §. 

Allmänna byrån och skolbyrån handlägger ärenden angående 

1) den allmänna planeringen av landskapets utbildningsväsende; 

2) grundskolor och folkskolor 9 gymnasium 9 yrkes skola och fackskolor, 

medborgarinstitutet och sommaruniversitetet; 
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3) den fria bildningsverlcsa:nheten; 

4) idrotts- och ungdomsverksamheten; t:iarnt 

5) kul tur- och utbildni11gsärenden 9 som iclce hänförts till annan 

avdelning eller byrå. 

Museibyrån handlägger ärenden angående forn- och kul turrninnesvården 

samt museer. 

:Biblioteksbyrån handlägger bi blioteksärenden. 

13-17 §§, 

(Lika som 12~16 §§ landskaps styrelsens framställning). 

18 §. 
(Lika som lagutskottets förslag). 

19 §. 
(Lika som 18 § landskapsstyrelsens fr~ställning). 

20 §. 
Vid trafikavdelningen finnes 

1) en al lrnän by rå; 

' 2) en teknisk byrå; samt 

3) en sjötrafikbyrå. 

Trafikavdelningen förestås av överingerqoren som tillika är chef 

för avdelningens allmänna byrå. (Uteslutn.) 

21 §. 

Allmänna by+ån handlägger ärenden angående 

1 1) vägunderhåll; 

2) vägprojektering och övervokning av vägbyggnads arbeten; 

. 3) väg-, bro- och vattenbyggnad; 

4) hemnanläggningar; samt 

5) andra allmänna trafikmedel än färjor. 

(Uteslutn.) 

22 §. 
Teknj_ska byrån handlägger ärenden angående 

1) l8J'.1ds1capets verkstäder san1t underhåll av randskapets trafikmedel 

ooh arbetsrnaskin e:r; s_arnt 

(Uteslutn.) 

2) upphandling och lagerhållning. 

(Uteslutn.) 

Tekniska byrån förestås av byråingenjören. 

Sjötrafikby_l'ån handlägger ärenden angående 

1) ..... Jandskap e ts färjor 9 

2) lokala farleder~ 

3) sjö- och lufttrafik 9 so1;1 landsl-i::apet upprätthåller eller subven·

tionerar; srnnt 
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4) turlistorna för landskapets färjtrafik, 

Sjötrafikbyrån förestås av inspektören för sjötrafik, 

23 §, 

Vid ämbetsverkets byråer finnes _fö.lj.ande tjänstemän och befattnings-
ha vare 

(1) - 4) avdelningarna lika som i 22 § landskapsstyrelsens framställ
ning.) 

5) på närings-1!...vdelningen~ 

Allmänna byrån 

en chef när näringsavdelningen 

en kanslist 

Jordb:ruksbyrån 

en landskaps agronom 

två byggmästare 

en jordb:rukskonsulent 

en husdjurskonsulent 

en byggmästare 

en j ordbmksins tmktör 

en maskinskrivare 

två trädgårdskonsulenter 

Skogsbruks byrån 

en landskapsforstmästare två forstmästare 

en skogsvårdskonsulent· 

en biträdande skogsvårds
instruktör-plan tskole-, 
sköt.ar_e 

e-11 sko'i;Vakt,are 

Fiskeri byrån 

en fi skeriintend(eint 

en fiskerikonsulent 

en fi skevårdsins truktör 

två forsttekniker 

en kanslist 

j • • , 

Byrån för turistärenden 

f 

en byråchef 

en turistsekreterare 

en turistkonsulent 
JV~il j övårdsbyrån 
~--.. - ~ 

en miljövårdsintendent 

en jah:t- och naturvårdskonsulent 
6) J2.å !,rafi,kav,deJ.!Ll-ng.§12 ~ 
""E ... 

en öv,ering en j ör 
en övervägrr1cig tare 
två vä gmäs t are 
tre överbyggmästare 

• L- ,. -

Allmänna by;rå]J 

en vägkassör 
ett kans 1i.bi.trf,:id ~ 
eD 1D2 s~<: in slc riv are 
tre by0g:mäs tare 
en yngre by ggrnäs tare 
en yngre vägm~is tare 
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en verk:mästare 
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Tekniska byr år!. 
(uteel utn. 

en lagerfö restå.ndare 

en yngre verkmästare 

en lagerförvaltare 

S;j ötrafi__kbyrån 

en inspektör för sjötrafik 

(2 rnorn. lika som i 22 § landskapsstyrelsens framställning). 

Såvitt ej annorlunda är särskilt stadgat avses med tjänsteman i 

denna lag innehavare av tjänst eller fast befattning 9 extraordinarie 

befattningshavare och tillfällig funktionär. 

24 § .. 

(Lika som 23 § la:ndskapsstyrels ens framställning). 

25-27 §§. 
Lika som lagutskottets förslag). 

28-30 §§. 

(Lika sorn 27-29 §§ la:ndskapsstyrels ens framställning). 

31-32 §§. 

(Lika som lagutskottets förslag). 

33 §. 
Finansavdelningen. 

Kompetensvillkor är 

1) för finanschefen~ juriskandidat eller ~not svarande tidigare examen 

eller pol i ticeskan dida texarnen el ler ekon oruieka:ndida texamen med län1plig 

ärnneskornbina tion samt förtrogenhet med förval tningsuppgif ter; 

2) för lanc1skapskamreraren och byrå.sekreteraren: diplomekonomexamen 

eller poli ticeskandidatexamen med lämplig änrneskombination; 

3) för huvudbokföraren ~ lägre rättsexrunen eller diplornekonornexarnen; 

4) för kassören och bokföraren ~ exrunen från ha:ndelsinsti tu t eller 

motsvarande läroanstalt; samt 

5) för b::i. trädand e bokförare, biträdande kassör 9 bokförings bi träde 

och kassabiträde: examen f:rån handels skola eller motsvarande utbildning 

jämte erfarenhet av if:rågavarand e arbetsuppgifter. 

34 §. 
(L.ika som lagutskottets förslag). 

35 §. 

Utbildningsavdelningen. 

Kompetensvillkor är 

1) för utbildningschefen~ 

a) filosofie- eller poli ticeskandidatexarnen; 
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b) vitsordet cum 1aude approbatur i pedagogik eller motsvarande 

ämnen; 

c) lrnrnp;tens för lärartjänst (uteslutn.); samt 

d) förtrogenhet med törvaltningsuppgifter; 

2) för skolinspektören~ 

a) filosofiekandidatexamen; 

b) curn laude. approbatur i pedagogik eller i pedq,gogik; oc:P. didaktik 

el:Le:r: tjänsteexamen i pedagogilc?vuxepfostran eller folkbild:ningslära; 

c) kompetens :för :Li=:i,rartjänst (utes)Jtn.) samt erfarenhet och god 

förmåga att handha lärartjänst; samt 

d) förtrogenhet med administrativa göromål. 

( 3) - 8) punkterna lika som landskaps sityrels ens framställning) 

9) för .byggmästaren~ teknikerexan1en från byggnads avdelnings vid tek

nisk skola studieriktning för husbyggnad (uteslutnJ samt 

(10) punkten lika som landskapsstyrelsens frrnnställning). 

36 §. 
(Lika som lagutskottets förslag). 

37 §. 

Trafikavdelningen. 

Kornpe ten svi llkor är 

( 1 - 6 punkterna lilca 'som landskapsstyrelsens fran1Ställning). 

7) för inspektören för sj ötrafilc s_j ök~tens behörighet. 

38 §. 

Särskilda tjänster. 

Kori1peten svillkor är 

1) för kanslist och ritare-kanslist: handelsinsti tutsexamen eller 

studentexamen och för arbetsuppgifterna nödigbefunnen praktik; samt 

2) för kansli bi träde och rna sk in skri vare ~ lär11plig utbildning och er

farenhet samt för :waskinskrivare dessutom en skrivhastighet om 7.500 

nettoansl.§E inom en halv timme. 

39 §. 

(Lika sorn 38 § landskapsst-1relsens framställning). 

40 §. 
Tjänsteman utnämnes av landskapsstyrels en~ sedan tjänsten eller be

fattningen varit lediganslagen under 30 dagar. Innehavare av extraor

dinarie befattning och tillfällig funk~ionä~ kan dock tillsättas utan 

le di ganslående. 

Lantrådet och tjänstemän beviljas tjänstledighet av landskapsstyrel

sen. 

Landskapsstyrelsen äger även bevilja tjänsteman ansökt avsked. 
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41-46 §§. 
(Lika som 40-45 § § landskaps styrelsens framställning). 

47 § . 

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1973 och genom densamma upphä

ves landskaps lagen den 16 april 1952 angående landskapsförval tningen 

i landskapet Åland (22/52) till den del den är i kraft. 

( 2-4 rnom. lika som landskapsstyrels ens framställning). 

Mariehamn 9 den 15 januari 1973. 

_På stora utsk~~ vägnar: 

~fa*::~-
. ordförande ' 4 / 

. I· / r{~~ Carl berg 
sekreterare. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Börje Hagström, viceordföranden 

Peder Söderström 9 ledamöterna Göran Bengtz 9 Erik Berg 9 Bjarne Björk

lund 9 Sven Friberg 9 Olof Salmen 9 Göte Sundberg 9 Torvald Söderlund och 

August Öström samt ersä ttarna Göran Fagerlund och Knut Mattsson varde

ra del vis. 

I ' 
I 

I: 



~1 


