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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 
till Landstinget med f6rslag till 

landskapslag angående ändring av 

landskapslagen om kommunala avtals

delegationen. 

Den 30 oktober 1979 överlämnade landskapsstyrelsen till 

landstinget en framställning med förslag till landskapslag angående 

ändring av landskapslagen om kommunala avtalsdelegationen (1979·-

80 Lt-Ls framst.nr 6). Den 21 december 1979 fattade landstinget 

beslut om antagande av landskapslag angående ändring av landskaps

lagen om kommunala avtalsdelegationen, varefter ärendet 6versänJes 

till republikens president. 

Landstingets beslut om antagande av ovan nämnda lag återkal1udes 

emellertid av talmannen i Ålands landsting den 28 januari 1980, 

vilket landstinget meddelade landskapsstyrelsen till kännedom 

den 31 januari 1980. Landstingets skrivelse i ~rendet vnr sålyd<mde: 

"Landskapsstyrelsen. 

Ålands landstings beslut den 21 december 1979 om antagande av 

landskapslag angående ändring av landskapslagen om kooonunala 

avtalsdelegationen, som insänts till republikens president den 

15 januari 1980, har, på grund av ett uppenbart fel i lagtexten, 

av talmannen i Ålands landsting återkallats i skrivelse till 

presidenten den 28 januari 1980. 

Då felet, en hänvisning i lagtexten till lagrum som inte 

existerar, är av sådan art, att en rättelse i detta skede inte 

mera är m6jlig genom åtgärd av landstinget eller dess justerings

utskott, f6rfaller därmed landskapslagen i fråga, vilket till 

kännedom meddelas. 

Talman Olof Jansson 

Sekreterare Henrik Gustafsson." 

I föreliggande framställning har felet i lagtexten rättat~. 

I övrigt överensstämmer framställningen med landstingets bes-

1~ den 21 december 1979 om antagande av landskapslag angående 

ändring av landskapslagen om kommunala avtalsdelegationen. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till 

antagande 
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angående ändring av landskapslagen om kommunala avtalsdelegationen. 

I enlighet med landstingets bes lut _fo_g_a~ ti 11 lands kaps lagen 

den 19 april 1978 om kommunala avtalsdelegationen (24/78) en ny 
6a § som följer: 

6 a §. 

När avtalsdelegationens protokoll justerats, skall beslut som 

avses i 6 § 2 mom. framläggas till allmänt påseende på avtals

delegationens byrå. Om tidpunkten för framläggandet skall på för

hand meddelas på avtalsdelegationens anslagstavla. I övrigt skall 

i tillämpliga delar iakttas bestämmelserna i lagen den 2 februari 

1925 om offentliga kungörelser (FFS 34/25). 

Kommuner och kommunalförbund skall genom tjänstebrev under
rättas om att framläggande ägt rum. 

Denna lag träder i kraft den 

Mariehamn den 19 mars 1980 

V i c e 1 a n t r å d 

Extra lagberedningssekreterare 

Ragnar Erlandsson. 

Lars Karlsson. 


