
LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

12/ 1990-91 med anledning av republi

kens presidents framställning till 

Ålands landsting om regeringens pro

position till riksdagen med förslag till 

lag om godkännande av vissa bestäm

melser i Europeiska sociala stadgan 

och dess tiUäggsprotokoU. 

Landstinget har den 14 december 1990 inbegärt ; lag~tskottet~,,.yttr~nde över 

framställningen. Utskottet får härmed anföra följande. 

Den inom ramen för Europarådet upprättade eur;9peiska sociala stadgan innehåller 

framför allt ett tjugotal artiklar om grundläggande sociala rättigheter som de 

stater som anslutit sig till stadgan helt eller delvis förbinder sig att iaktta. Stadgan 

innehåller bestämmelser inom många områden som på Åland hör till landstingets 

lagstiftningsbehörighet (exempelvis barnskydd, hälso- och sjukvård, yrkesvägledning 

och socialvård). Vissa av de i stadgan berörda områdena är dock även av 

rikslagstiftningsnatur (bl.a. arbetarskydd och socialförsäkring). 

I avsnitt tre i den allmänna motiveringen till regeringens proposition anges hur den 

europeiska sociala stadgan förhåller sig till finländsk lagstiftning. Med vissa mindre 

undantag uppfyller lagstiftningen de normer som stadgan uppställer. På grund av 

dessa i sak obetydliga avvikelser kommer Finland då man godkänner stadgan att 

avge en förklaring angående till vilka delar man utfäster sig att följa bestämmel

serna i stadgan. Förfarandet överensstämmer med principerna för hur envar stat 

skall begå för att ansluta sig till stadgan. 

Såvitt utskottet kunnat erfara uppfyller landskapslagstiftningen inom de områden 

av stadgan som hör till landstingets behörighet de normer stadgan förutsätter med 

undantag av vissa bestämmelser inom arbetslagstiftningen som regleras genom 

blankettlag. Ett bifall till framställningen innebär att landstinget för framtiden 

förbinder sig att anpassa sig till ett europeiskt normsystem så länge Finland är 

bundet av stadgan. De undantag regeringen gör i samband med att Finland ansluter 

sig till stadgan blir tillämpliga även för Ålands del. Dessa undantag gäller 

huvudsakligen frågor av rikslagstif,tnirtgsnatur., 

,: '.' 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 
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att Landstinget måtte ge sitt bifall till 

att lagen träder i kraft i landskapet 

Åland till de delar den nämnda stadgan 

jämte tilläggsprotokoll innebär avvi

kelse från självstyrelselagen, under 

förutsättning att riksdagen antar lagen 

i oförändrad form. 

På lagutskottets vägnar: 

Gunnevi Nordman 

ordförande 

Lars Ingmar Johansson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Nordman, viceordfö

randen Jan-Erik Lindfors samt ledamöterna Andersson och Karlsson. 


