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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y r e 1 -

s e s framställning till Ålands landsting med 

förslag till landskapslag angående ändring av 

landskap s lagen om sysselsättning. 

I riket utfärdades den 28 juni detta år en ny lag om sysselsättning 

(FFS 331/63). Den nya lagen i ämnet är icke, såsom de tidigare, begrän

sad till giltighetstiden. I allt väsentligt överensstämmer den i övrigt 

med den tidigare gällande lagen (FFS 320/60), som låg till grund för 

gällande landskapslag (6/62). Sistnämnda lag är emellertid gällande un

der tre års tid räknat fr ån den 1 april 1962. På grund härav borde den 

ändringen vidtagas, att landskapslagen bleve gällande tillsvidare, var

igenom överensstämmelse med rikets motsvarande lag skulle åstadkommas. 

Genom landskapslagen den 4 juli 1963 angående ändring av landskaps

lagen om kommunalförvaltning i Mariehamns stad (31/63) och landskaps

lagen av samma dag angående ändring av landskapslagen om kommunalf ör

val tning i landskommunerna i landskapet .Å. land ( 32/63) ·har bestämts, 

att mandattiden för kommunala nämnder med tre års mandattid skall utgå 

samtidigt med fullmäktiges mandattid. I överensstämmelse härmed borde 

sys selsättningsnämndernas mandattid, som nu är bestämd till gi ltighets

tiden för gällande lag, förlängas till utgången av år 1966. 

Hänvisande till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt 

förelägga Landstinget till antagande nedanstående 

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

angående ändring av landskapslagen om sysselsättning. 

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 22 § landskapslagen 

den 12 april 1962 om sysselsättning (6/62) såsom följer: 

22 §. 
Denna lag träder i kraft den 1 april 1962. 
Medlemmarnas i sysselsättningsnämnden mandattid utgår första gången 

den 31 december 1966 ; likväl äro de skyldiga att kvarstå i sina upp

drag såsom om kommunala förtroendeuppdrag är stadgat. 

Mariehamn, den 18 september 1963 , 

På 

Lag berednings sekreterare 


