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

m 23/1968. s e s framställning till Ål.ands l~ndsting med - förslag till landskapslag angäende tillämpning 
av lagen om arbetsavtal i landskapet Åland. 

Genom beslut av den 20 december 1923 (17/24) har landstinget antagit 
rikets lag om arbetsavtal av den 1 juni 1922. Lagen om arbetsavtal har 
dock sedan dess undergått vissa ändringar, vilka till sitt innehåll är 
av sådan art att deras ikraftträdande också i landskapet Åland skulle 
vara motiverat. Sålunda har 14 och 18 §§ ändrats genom lag den 21 april 

1939 (FFS 112/39), 35 § genom lag den 29 november 1945 (FFS 1165/45) 
och 39 §genom lag den 1 mars 1930 (FFS 34/30). Ändringarnas innehåll 
framgår av den framställningen närslutna bilagan. 

Då lagen om arbetsavtal är av sådan natur, att dess s~adganden i o
förändrad form även framledes borde vara gällande i landskapet,har 
landskapsstyrelsen ansett det ändamålsenligt att framtida ändringar av 
rikslagen utan vidare åtgärd från landstingets sida Rkulle träda i kraft 
även i landskapet. Det oaktat kommer landskappstyrelsen att följa upp 

ändringarna i rikets arbetsavtalslag och i fall skäl därtill finnes, 
förelägga landstinget förslag till ändrad lydelse av ~ådana lagändrin
gar, vilka med hänsyn till landskapets särf örhållanden påkallar avvi
kande lydelse. 

Utformningen av lagförslaget har skett i överenRqtämmelse med den 
praxis, som under senare tid vunnit erkännande i fråga om såkallade 

blankett~lagar. 

Enligt ett beslut av statsrådets kansli har man i all f ör~~ttnings
text eft~·r den 1 juni 1968 i riket frångått användningen av pr-~dikatet s 
plurala böjningsformer i svenskspråkig lagtext. I Sverige har man re
dan länge satt predikatsverbet i singularis också vid pluralt subjekt _, 

Då lagspråket g""'nom en sädå:n ref orm knappaf"lt torde förlora något i 
klarhet och uttrycksfullhet, har landskapsstyrelsen beslutat föreslå 

-·-

för landstinget att de plurala böjningsformerna av verbet också skulle 
slopas i landskapets författningsspråk. Denna ändring s~lle dock en
dast gälla nya lagar och förordningar, medan ändring i eller tillägg 
till författning där- plurala predikatsverb använtP , Pkulle fä .samma 
böjningsformer, som redan finns i [örfattningen. 

Med hänvisning till det ovan anförda får landPkapP~tyrelsen härmed 
vörd~amt förelägga Land~tinget till antagande 

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

angäe~de till ämpning av l agen om nrbet~avtal i la~dskapet Åland. 
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I enlighet med Ålands landstings beslut stadgaP: 

Lagen om arbetsavtal av den 1 juni 1922 (FFS 141/22) jämte ändrin

garna i denna äger tillämpnir1g i landskapet Å.land .. 

Sker framdeles ändring i lagen om arbetsavtal, skall de ändrade stad

gandena gälla i landskapet från tidpunkten för deras ikraftträdande i 

riket. 

Genom denna lag upphäves ~lands landstings be2lut den 22 juli 1924 
om antagande av lagen om arbetsavtal, given den 1 juni 1922 (17/24). 

Mariehamn den 14 augusti 1968. 
På q vägnar: ~ 11 

Lantråd '--l"
1' '"'h-'+in Is ~ksson, VA-e-~~ 
eredningssekreterare Sune Carlsson. 
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]._ilaga. 

Av riksdagen antagna ändringar av lagen om arbetsavtal (FFS 141/22). 

14 §. (21.4.1939/112) Arbetsgivare är pliktig att vid arbete fästa 
behörigt avseende vid bevarande av arbetares hälsa och arbetsf örmäga 
samt så ordna arbetet, att arbetaren lämnas nödig tid för vila, veder

kvickelse och utbildning ävensom för fullgörande av medborgerliga skyl

digheter. 
Minst en gäng i veckan, helst på söndag, skall arbetare beviljas oav

bruten befrielse frän arbete under skälig tid• 
Avtal, som inskränker arbetare enligt denna paragraf tillkommande 

rätt till ledighet eller fritid, vare ogillt. 

Åt arbetare, som av egen vilja antingen utfört överarbete eller ar

betat under sin ledighet, skall arbet~givare erlägga skälig tillskotts

lön, såframt angående den förhöjda avlöningen icke särskilt är stadgat. 

18 §. Arbetslön skall utgivas i landets gällande mynt, varor eller 
förmåner, såsom vid avtalet betingats, och mä varor eller anvisning ä 
penningar ej sättas i stället för kontant avlöning. Annat avtal vare 

ogillt. 
Är handpenning given pä avtalets fullgörelPe, qkall densamma på 

arbetAlönen avräknas, där ej annorlunda överenskommitP eller annan ~ed 
på orten är allmänt vedertagen. 

Avtali varigenom inPkränke~ arbetareP rätt att fritt förfoga över 
arbetqlönen, vare ogillt, där det icke gäller Pkatter eller avgifter 
till enligt lag bildade arbetarunderPtödPkaPPor, vilka uteslutande av-

Pe arbetarnas fördel. 
(ArbetPavtal, varP erPätt:ning för arbete antingen delvis eller helt 

;:::::::-·-.--' ·- ···-'!! "' ,~ 

och hål~~~ utfästs i form av drickspengar från allmänheten eller fri-
villiga gävor vare förbjudet. Upphävt 21.4.1939/112). 

_ ... ~ ~· - · ... -""'"'.,,. -".,,.. -
35 §. {29.11.1945/J.1.65). Den, som:: med väld eller hot tvingår eller 

för$o1cer tvinga · arbetPgivare att instäJ :ta arbete elle:r att därifrån 

avskeda eller a:tt ·till detl'!amma ej antaga arbetare, eller arbeta:t'e att 
deltaga i arbetsinställelqe eller ock förhindrar honom att arbeta, 
~traffeP, Påsom i 25 kap. 12 § strafflagen är Pagt. 
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39 §. Bryter arbetare em9t den i 15 § 1 mom .. !'!'tådgade förbud att 

olovligen yppa arbetPgivarenP affärs- eller yrkePhemligheter, PtraffeP 

med böt~F' eller där om~tändigheterna äro Pynnerligen f _örsvår_ade j ·· fän

gelPe i högi=it tre m_änade_r. 

Lag ~amma vare • där arbetare i .. ~ådant Pyfte, Pom i 15 § 2 mom. Pä

gec., fo:rd:r-at, mottagit eller bet _ingat Pig gåva eller ar:man fördel. Vad 

arbetaren mottagit eller värdet härav, vare förbrutet~ (Upphävt 1.3~1930 

enligt 22 § . lagen mot illo ·jal konkurrem~ FFS 30/34) . 

I I 
I 

I ' 


