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LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande m 
10/1963 med anledning av Ålands landskapssty

relses framställning till Ålands landsting med 

förslag till landskapslag angående ändring av 

landskapslagen om sysselsättning (22/1963). 
Sedan Landstinget över förenämnda framställning inbegärt lag- och 

ekonomiutskottets betänkande, har utskottet behandlat ärendet och fär 

härmed vördsamt anföra följande: 

Giltighetstiden av den i riket den 20 juni 1960 utfärdade lagen om 

sysselsättning (FFS 320/1960) utgick den 1 juli 1963. Efter detta träd

de en ny lag i kraft, som utfärdades den 28 juni 1963 (FFS 331/1963). 
Denna lag blev oaktat den överensstämmer ~ed tidigare gällande lag for

mellt i sin helhet antagen ·av riksdagen. Utskottet anser, att det även 

i detta fall skulle ha varit riktigare ·att vänta tills giltighetstiden 

av nu gällande landskapslag utgår och just därförinnan på motsvarande 

sätt stifta en ny landskapslag, men har utskottet det oaktat kunnat om

fatta landskapsstyrelsens framställning av praktiska skäl. Dessutom har 

utskottet funnit det påkallat ., att ändra ordalyd.elsEfri i andra momentet ,. 

I anseende härtill och med omfattande av landskapsstyrelsens fram

ställning i övrigt föreslår utskottet vördsammast 

att landstinget ville godkänna lagförslaget 

i följande lydelse: 

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) säsom följer: 

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

den 31 december 1966. De nuvarande . medlemmarna äro skyldiga att kvarstå 

i sina uppdrag i enlighet med vad om kommunala förtroendeuppdrag är 

stadgat. 

Mariehamn, den 14 november 1963. 

På lag- och /1':?3om~u~kotte~s vägnar: 

c_m~~ 
Ordförande Valter Nordas. ~~ 

Sekreterare Sune Carlsson. 
Närvarande i utskottet: ordföranden Valter Nordas, viceordförandep Vik
tor Arvidsson, ledamöterna Börje Johansson, Harry Lindfors och Bertel 
Söderlund. 


