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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

2/ 1989-90 med anledning av landskaps

styrelsens framställning till landstin

get med förslag till landskapslag an

gående ändring av landskapslagen om 

kommunala avtalsdelegationen. 

Landstinget har den 6 november 1989 inbegärt lagutskottets yttrande över fram

ställningen. Utskottet, som hört landskapsstyrelseledamoten Ragnar Erlandsson, 

byråchefen Jörgen Erlund och avta!ssekreteraren Laila Flink från Ålands kommuna

la avtalsdelegation, får härmed anföra följande. 

I framställningen ingår förslag till en ny 2a § som innehåller valbarhetsregJer för 

medlemmarna i avtalsdelegationen och som framför allt avser att undvika situatio

ner där medlemmarna eventuellt kan komma att bindas av dubbla lojaliteter. 

Vidare föreslås att antalet företrädare för landskapsstyrelsen vid avtalsdelegatio

nens sammanträden inte skulle vara begränsat. Utskottet finner de föreslagna 

ändringarna motiverade och ändamålsenliga. De ändringsförslag utskottet infört är 

blott av språklig karaktär. 

Utskottet konstaterar i sammanhanget att landskapsstyrelsens i 3 § angivna 

närvaro- och yttranderätt begränsar sig till avtalsdelegationens egentliga samman

träden. Däremot skall landskapsstyrelsens representanter självfallet inte delta i de 

förhandlingar som avtalsdelegationen för med arbetstagarorganisationerna. Avsik

ten är i stället, som även framgår av gällande ordalydelse, att landskapsstyrelsens 

representanter för avtalsdelegationen skall framlägga landskapsförvaltningens syn

punkter på de frågor förhandlingarna gäller till den del fråga är om landskapets 

andel i kostnader. Landskapsstyrelsen och dess representanter skall i sin tur hålla 

landstingets finansutskott informerat om förhandlingarna. Detta förutsätter en väl 

fungerande samverkan mellan å ena sidan kommunala avtalsdelegationen och 

landskapsstyrelsen samt å andra sidan landskapsstyrelsen och finansutskottet. Det 

kan enligt utskottets mening finnas orsak för kommunala avtalsdelegationen och 

landskapsstyrelsen att granska formerna för denna samverkan, bl.a. så att 

avtalsdelegationen gör tydlig åtskillnad mellan å ena sidan förhandlingar och å 

andra sidan sammanträden och så att tillräcklig tid reserveras för kontakterna med 

landskapsstyrelsens företrädare. En väl fungerande samverkan underlättar även för 

landskapsstyrelsen att uppfylla sin informationsskyldighet gentemot finansutskot

tet. 
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Utskottet har under behandlingen av ärendet uppmärksamgjorts på att det i 

lagstiftningen om kommunala avtalsdelegationen saknas bestämmelser om jäv och 

tjänstemannaansvar för medlemmarna. Sådana bestämmelser ingår i delegationens 

arbetsordning men är enligt utskottets åsikt av så grundläggande karaktär att de 

borde införlivas i lagstiftningen. Utskottet förutsätter därför att dessa frågor 

beaktas vid kommande ändringar av lagen. I sammanhanget har utskottet uppmärk

sammat den i 6 § 2 mom. ingående besvärsbestämmelsen, som inte med önskvärd 

tydlighet anger vart besvären skall riktas. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga det i 

framställningen ingående lagförslaget 

i följande lydelse: 

Landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om kommunala avtalsdelegationen 

(Ingressen lika som i framställningen). 

2a § 

(1 och 2 mom. lika som i framställningen). 

Om medlem eller suppleant upphör att vara valbar förfaller hans uppdrag 

genast. I sådant fall skall ny medlem eller suppleant utses. 

3§ 

(Lika som i framställningen). 

4 § 

Kostnaderna för avtalsdelegationens verksamhet betalas av kommunerna ge

mensamt i förhållande till vari~ kommuns skattören under föregående år. 

(Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen). 
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Mariehamn den 17 november 1989 

På lagutskottets vägnar: 

Gunnevi Nordman 

ordförande 

Lars Ingmar Johansson 

sekreterare 

Närvarande vid utskottets avgörande behandling: ordföranden Nordman, viceordfö

randen Jan-Erik Lindfors samt ledamöterna Andersson, Christer Jansson och 

Karlsson. 




