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NQ 4/1~48. 

FI1~A..NS- och .t;.K.01~ U.MIU'l':::IKO'l11.f..b;TS betänkande Nll 4/ 

1~4~ med anledning av Ålands landskapsnämnds 

framställning till Ålands landsting med förslag 

till lRn0s~aPSla~ Om arbetsförmedling i landska-

pe. t !lann . 

Med anledning av förenämnda framställning får utskottet vördsamt 

framhålla följande: 

Å sida 3 i landskapsnämnde-ns framstållning framhålles, att en 

minoritet i landskapsnämnct~n hävdade den uppfattningen, att en för 

nela landskapet gemensam arbetsförmedling 1 kommunal regi skulle in

~ättas i Mar1ehamn . Utskottet h8r varit i ~illfälle att taga del av 

detaljerna. i öet forslag denna minoltltet omfattade ocn nar för sin 

del funnit, att d~tta förslag enligt utskottets mening nar många 

fördelar framom det förslag majoriteten i landskapsnämnden omfattat. 

Ur; sko~tet h ar sålunda i . pri'ncip gått in för att landskapslagen 

om arbetsförmedling borde föreskriva en enda arbetsförmedlingsbyrå 

for hela landskapet i interkommunal regi, som lämpligast kunde pla

ceras i Mariehamn. Inrättande av denna byrå skulle vara obligatoriskt; 

varigenom stadganden om rätt för foren1ng att inrätta sådan byrå 

bli överflödiga. Denna -byrå skulle såsom obligatoriska avdelningar 

enligt lag ha en allmän avdelning ocn en specialavdelning för sjö

mansförmedling. Då specialarbetsffrmedling inrätt~s såsom obligatm

risk avdelnin~, kom.mPr li=in nslrnpPt att rleltac;a i kostnaderna . med 

minst 50 % såsom i rikslag stadgas för specialarbetsförmedling , 

eventuellt med mera i enl1gnei:; med vad i riket kommer att tillämpas. 

0taagandena om möJlighet för kommun att erhålla befrielse från d.el

tagande i kostnaderna ävensom att kommunerna sinsemellan kunde över

enskomma om en annan fördelning av kosi:;nacterna än den 1 lag stad

gade, har utskottet velat bibehålla. 

Föreskrifter om ordningen på byrån och arbetsfördelning m.m. har 

utskottet ansett bora ingå 1 det reglemente, som enligt 8 ~ i för
slaget skall utfärdas av landsKapsnämnden. 

På grund av vad ovan anförts får utskottet vordsamt föreslå, 

att Landstinget måtte antaga nedanstående 
Förslag till 

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

angående arbetsförmedling .i landskapet Åland. 

I enlighet med Ålands landstings beslut s tiadgas. 

1 ~-



I mariehamn skall for arbetsförmedling inrättas en arbetsför
medlin~sbyrå för l!=1nnsl{anet ~lana. 

2 §. 

Kosi:;naderna för a rbetsformedlingsbyrån skola fordelas mellan 

kommunerna 1 landskapet Åland i forhållande till deras mantals

skri vna befolkning i borjan av varJe år, såframt ej kommunerna på 

sätt om samverkan kommuner emellan är st .. adgat överenskommi ti om an 
nan fordelningsgrund. 

3 §. 
Kommun, som icke har behov av en organiserad arbetsförmedling, 

kan på anhållan av landskapsnämnden helt eller delvis befrias fr~ 
deltagande i kostnaderna för arbetsf'ormedlingsbyrån. Ansökan om be 

frielse skall åtföljas av utredning därom, att behov av organise

rad araetsf'örmedl1ng ej fore.funnl ts under det senasti förflutna åre 

4 ~· 
För ledning och övervakning av arbetsfurmedlingsoyrån skall fin 

nas en arbet sformedlingsnämnd, till Vllken vederborande_ kommuner 

samfällt for tre år i sänder utse ordfö.rande ocn viceordförande 

samt sex ledamöter ocn lika många ersättare. Ordföranden och vi ce· 

ordf'öranden skola utses bland för uppc'lraget lämpliga personer, som 

ej kunna anees f'breträ.r'la vare sig 9rbets~1vares eller arbetares 

intressen och skall om valet anmälan göras till landskapsnämnden. 

Ledamöter ocn ersättare välJas sålunda, att .h.älften av dem fbre trä 
da arbetsgivare ocn andra hälften arbetarna, och att de så vitt 

möjligt foreträda olika yrkesområ.den. Vecterborance arbetsg~ var - oc· 

arbetarorganisationer, om sådana finnas på orten, . skall beredas 

tillfälle att föreslå kandidater till ledamöter oc·h ersättare. 

AnR"ående valbarhet till ordförande, v1ceordfbrande, ledamot och _:J 

ersättare i arbetsf'ormeålingsnämnd samt om den valdes rätt att väo 

mottaga eller rätt att avgå från befattningen tillämpas 1 ovrigt 

i Marienamn, vad om kommunalt furtroendeuppdrag i allmännet, ocn 
i lands kommun, vad om kommunalnämnd är stadgat. 

5 ~. 

Arbetsformedlingsbyrån skall omfatta en avdelning för allmän 

arbetsf'ormedling samt en avdelning for formedl1ng av arbete åt 

sjömän. Vid behov kan landskapsnämnden efter kommunernas hörande 

påbjuda inrättande av en avdelning for formedling av arbete ocn r 

givning vid yrkesval åt unga. personer eller förmedling .av arbete 

åt intellektuella arbetare eller ock för annan specialförmedling • 

' 

6 ~ . 

Arbetsformedlins; sbyrån s .Kall hava en förest8ndare, som tillika 

förestår den allmänna avdelningen. Avdelningen för förmedling av 

arbete åt sjömän skall förestås av person, som i:j.r praktiskt för 
faren i sjöfartsangelägenheter. 

Val av föreståndare och avdelningsföreståndare skall understäl
las landskapsnämndens __ fast-ställelse. 

7 §. 
Särskild arbetsförme ingsom u sman dl . b d · kan av kommun utses bland 

personer, som av landskapsnämnden godkänts 8åsom för sysslan lämp

lig. A~betsförmedlingsombudsman i kommun skall underlyda arbetsför
medlingsbyrån. 

Är arbetsformedlingsombud tillfälligt tillsatt i ko~mun, erfore
ras icke i 1 mom • . nämnt godkännande av landsk~psnämnden. 

8 ~· 
För arbetsförmedlingsnämnd och -byrå sa.rut arbetsformedlingsom

budsamn skall finnas ett reglemente, som fastistä1les av landskaps-
nämnden. 

~ §. 

Det filigi:;er arbet~.Pörmer1lini;;~fhvrRn Ol"'h r'lensRmma underlydande om

budsmän att no~a följa med arbetsforhållanoena S8 1t Btt tillhanda

gå arbetssökande och arbetsgivare med nya upplysningar därom även

som att draga försorg om sanmanförande av anoud ocn efterfrågan på 
arbetsmarknaden. 

Vid arbetsförmedling .bör tillses, att arbetsgivaren får den ar

betare som for den utbjudna arbetsplatsen är lämpligast ocn bäst, I . 

och arbetare det arbete han bäst förmår utfora. 

ArbetssökandEj, som anmält sig hos avdelning for specialf'örmed

ling, må registreras b_lott om han foreter arbetsintyg eller annars 

för avdelningsföreståndaren tillfredsställande utrett, att han inne

nar insikt och förfarenhet på det arbetsområde, på vilket avdelntn
gen förmedlar arbetare . 

10 ~. 

Är arbetssökande till arbetie uppenbart oförmögen, må han icke 

intagas i arbetisförmedlingsbyrås eller -ombudsmans förteckningar. 

Finnes skäl att miss~änka, att person, som anmält sig såsom ar

b~tssökande, kan underkastas i lagen om lösdrivare stadgade åtgär

r!st', skall arbetsf'örmer'l1_ingsbyrå e.ller -ombudsman därom göra anmä

lan hos vårdnämnnen Tör erfnrderli~a åtgär~er. Befinnes på grund a.v 

8ådan anmälan eller eljest personen i fråga vara lösdrivare, skall 



-2~1 
vårdnämnden därom underrätta aroetsförmedlingsnyrån eller ~ombuds 
mannen, som avfor nonom ur forteckningarna, tills lösdrivarvården 
uppnört. 

Vägrar arbetslös arbetssokande utan giltigt skäl att mottaga 

hans arbetss.td.ckl1gnet motsvarande arbete emot lön, söm bor anses 

skälig, skall arbetsformed lingsbyrån eller -ombudsmannen gor'a an. 
mälan därom nos v årdnämnden. 

Bryter erbetssokanC!e mot; i:irbetsformedlingsbyråns ordningsstad. 
gar eller uppträc.'ler h8n eljest å byrful på ett opassan(!e sätt, 

vare byråns fore st end.are berättigad att tilldela nonom varning. 

Därest forseelsen eller det . opassande uppträdandet; upprepas e i l er 

är av grovre art, vare arbetsformedlingsnämnden på framställning 

av byråns föreståndare berättigad. att avfura nonom ur byråns fö r-

. teckningar for en tid av högst ett år. · ~ämndens beslut må icKe 
överklagas. 

11 §. 
Arbe t;sformedlingsbyrå må icl<:e åläggas till arbetslöshetsvården 

hörande eller andra for arbetsförmedlingen främmande uppgifter . 

Dock tillkommer det arbetsförmedlingsbyrå att för arbetss~k~nde , 
som är medlem av arbetslöshetskassa, utfärda bevis över arbetslös· 
het. 

onskar medlem av arbets~öshetskassa erhålla arbetslöshetsintyg, 

förebringe då, sedan nan blivit arbetslös, arbetsförmedlingsbyr ån 

eller -ombudsmannen bevis däröver, att nan är medlem i kassan , 
samt anmäle sig sås om arbets lös. Ar bet sf'örmedl1ngsbyrån f' ller - om· 

budsmannen äger besi:;ämma, nuru ofta han for arbetslöshetens kons ta 
teranae bör låta 8Vstämpla s-Ttt arbetslöshetskort. 

12 §. 

~andskapsnämnden är berättigad ~tt, där så nödigt prövas, be 

stämma, att å arbetsformedlingsoyrå skola inrättas särskilda vänt· 

odh byrårum for skilda avdelningar ävensom for manliga ocn kvinnli 
platssokande eller ock att olika tider för byråns öppenhåLlande 
skola för ändamålet iakttagas. 

lö §. 

Av arbets tvist; foranlede arbet;sinställelse medför icke ändring 

1 arbetsformedlingsoyråns eller -ombudsmans ver~samhet. DocK bura 

dessa 1nförsKaffa noggranna uppgifter om tvistens beskaffennet ocn 

omfattning samt därom lämna upplysningar åt personer, som annåL la 
om arbetsförmedling. 

Vägran att emottaga arbete på arbetsplats, som är underKastad 

... 

~('· ~ 

i-C.'!!- 2 
arbetskonflikt, må icke utgöra anledning till i 10 3 mom.'"'' åsyftadafj 
anmälan nos vårdnämnd. 

14 ~. 
-

.Landskapet deltager 1 kostnaderna for arbetsformedlingsbyrån 
I 

med femtio procent eller ännu storre andel, om landskapsnämnden an

ser skäl föreligga, av byråns verkliga årsutg1fter. ~åsom verkliga 

årsutgifter anses b'rråns avlöning,s- ocn nyresutgifter, kostnaderna· 
för lyse, värme och rennållnjng, telefon- ocn telegramavgifter, 

annons- och reklamutgifter samt utgifter för anskaffande av skriv
tillbenör ocn av landskapsnä.mnden godkända blanketter. 

;;)å snart utgiftsstat for arbetsformedllngsbyrån blivit fast

stålla, skall avskrift därav av byrån tillsändas
1
landskapsnämnden. 

15 ·~. 

For varje av arbetsformedlingsbyrån verkställd sjömansformedling, 

ocn åt kom.mun, som har arbetsformedlingsombudsman, for varje av om

bud.smannen formedlad anställnlng i fria eller andra än for arbets

loshetens lindrande anordnade arbeten i egen kommun samt för varJe 

formedling av enahanda arbe~e i annan kommun erlägger landskapet 

bidrag med belopp, som därfor fastställts 1 riket, varJämte kommun, 

där arbetsplatsen är belägen, erhåller e i:;t bi_ctrag med d'ärfor Jämväl 

i riket fastställt belopp, om denna kommuns arbetsförmedlingsombuds
man medverkat Vid formedlingen. 

lb ~· 

I 14 och 15 · · näimnd ersättning och bidrag skall for var Je kalen
derår sökas nos landskapsnämnoen innan utgången av april månad på

fcilJande år. Ansöbm stca.11. åtföljas av till riktigneten bestyrk'G 
utdra~ ur . arbetsl5sheTisbyr~ns räkens~aper samt av en till riktighe

ten av arbetsförmedlingsnänndens ordförande ocn foreståndaren for 

arbetsf'örmedlingsbyrån bestyrkt avskrift av forteckning över verk
ställd förmedling, innenåilande uppgift om arbetssökanden, arbets

givaren ocn den kommun, där den besatta platsen är belägen eller vid 

fråga om sjömansformedl~ng det fartyg, varå påmönstring sKett även
som fartygets regelbundna rutt. 

Sökes. biarag for arbetsformedlingar, som verkställts av arbets

formedlingsombudsman, skall ansökan åtföljas av forteckning, till 

riktigne~en bestyrkt av ombudsmannen och innehållande i 1 mom. 
nämnda uppgifter. 

Ansökan om ersättning och bidrag skall åtfölJas jämväl av berät
i:;else over arbetsformedlingen föregående år. 

17 ~. 

' 
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· .• , .. i:: Avgift får ej uppbäras av arbet;ssokande, som anl:i:tar arb~ts \ :. 1:1 ,.., 
'formedlings ~oyrån e J.ler arbetsformedlingsombuctsman. Av arbetsgivar· 

som anlitar byrån eller ombudsman, får for utford förmedling upp

bäras avgift, som årligen fast; ställes av land sKapsnämnden på fo r- . 

slag av arbetsformedlingsnämncten. 

18 ~. 

Arbe tsformedlingsbyrån ocn densamma underlydande ombudsmän äro 

skyldiga att sämarbeta med de komn1unaJ..a myndignei:;erna ocn inrät t

nin12";arnFJ 1 J!=>ndskapet s amt arbetsf'ormenl1n~sbyråer och -omoudsmän 
i riket. 

l~ ~· 
Angående sin arbetsformedlingsverksamnet äro arbetsformedlings. 

oyrån och -ombudsmännen förpliktade ·att till landskapsnämnden ocn 

socialministeriei:; avgiva nödiga statistiska ocn andra uppgifter . 

För ändamålet skola nödiga blanketter fastställas av landskapsnä~ 
aen.. 

20 ·~. 

Å landskapsnämnden ankommer att övervaka efterlevnaden av denna 

landskapslag och på grund av densamma utfärdade bestämmelser. I 

sådant syfte är landskapsnämnden berättigad att låta inspektera 

arbet s1'örmedlingsbyrå ocn arbetsförmedlingsombudsmans verksamne t, 

slvitt ~en faller inom området for denna landskapslag, ocn bor 

lanaskapsnärnndens representant beredas tiJ..ltr-äde till oyrålokalern 

och tillgång till alla handlingar, all skriftväxling och räkens ka· 
perna. 

21 §. 

Iakttager icke arbets formed 11n~snä1'11nden, ar bet sformedlings byrån 

eller ombudsman i sin verksamn e t vad i dennR landskapslag eller 

annorstädes fores!a'ivi ts, och ·vidtages ej oai<:tat påminnelse inom 

utsatt tld rättelse, kan landskapsnämncten fbrklara kommunerna e lle 

Kommun nava for viss tid forverkat rätten till ersättning elle r 
bictrag enligt denna landskapslag . 

22 ~· 
Anmälan till arbetsförmedlingsbyrån eller arbetsformedlingsom-

budsman av arbetssokande, som erhållit arbete eller av annan orsaK 

ej längre är i benov av arbetsför medling, samt av arbetsgivare , 

som, e.fter att hava anhållit om arbetsformedling, utan sådan fö rme 

ling ernållit benövlig arbetskraft eller av annan orsak önskar und 

vara arbetsförmedling, bor oförtövat ske. 

Mariehamn den 21 februari 1948. 

finans- ocn ekonomiutskottets vägnar:-

&--> 9 e2A.-. ---l~--~ .:L~ -----------
.Paul J::t.:. .t'aulson • 

Närvarande: ord.foranden !'au lson, viceordforanden .K..J. Blomroos 

samt ledamöterna Bertell, Albert Jansson ocn ManseJ.in. 


