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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 7/1975-76 med anledning av landskapsstyrelsens framställning till
Landstinget med förslag till landskapslag om
Ålands självstyrelsedag.
Med anledning av ovannämnda framställning, varöver Landstinget inbegärt
lagutskottets utlåtande, får utskottet, som i ärendet hört 1agberedningschefen Sune Carlsson och lagberedningssekreteraren Christer Jansson, vördsamt anföra följande.
Lagutskottet omfattar förslaget att genom särskild landskapslagstiftning
hugfästa minnet av det första legala landstingets första sammanträde den
9 juni 1922. För landskapet Åland och dess befolkning är självstyrelsen
lika värd att värdigt erinras om på en särskild festdag som landets självständighetsförklaring den 6 december 1917 anses värd att den 6 december
varje år högtidlighållas av hela vårt land och folk.
Enhälligt har lagutskottet också omfattat den åsikten att Ålands självstyrelsedag skall högtidlighållas just den 9 juni varje år och icke någon annan veckodag. Därmed vill utskottet understryka, att självstyrelsedagen bör
tillförsäkras sådan betydelse, att jämförelser icke i något avseende skulle
ifrågakomma med särskilda minnesdagar eller förflyttade helgdagar av annan innebörd och annan värdighet, dagar, som för övrigt icke längre allmänt ens ihågkommas. För landskapet Åland och dess befolkning bör självstyrelsedagen utgöra en med nationella högtidsdagar jämförlig festdag och
bör därför också i princip högtidlighållas såsom en sådan.
En annan sak är sedan i vilken utsträckning självstyrelsedagen omedelbart
kan göras också till en arbetsfri helgdag . Landskapsstyrelsen har inom den
begränsade behörighetsram, som står till buds, föreslagit dels att dagen
för vissa kategorier arbetstagare skulle utgöra en betald fridag och dels
att därjämte under självstyrelsedagen vissa arbetsplatser skulle hållas
stängda för allmänheten, vilket dock icke i och för sig behövde innebära en
arbetsfri dag för de anställda på dessa arbetsplatser. Stora grupper av arbetsplatser och arbetstagare skulle överhuvudtaget icke beröras alls av
självstyrelsedagen och dess firande. Lagutskottet nödgas alltså konstatera
att högtidlighållandet av självstyrelsedagen enligt lagframställningen, i
stället för att stämma till samhörighet med och fördjupad förståelse för
Ålands självstyrelse, kunde vara ägnat att skapa irritation och måhända
rentav en avvisande inställning inom vissa medborgargrupper i samhället. Om
risk för sådana reaktioner kan befaras,anser lagutskottet det icke ändamåls-
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enligt att gå den väg landskapsstyrelsen föreslagit, även om lagutskottet
erkänner det berättigade i synpunkten att lagfäst föredöme för vissa kategorier arbetstagare kan leda till samma förmåner för också andra arbetstagargrupper, utan i sådant fall skulle det enligt utskottets mening vara
att föredraga att icke med en gång tillfullo utiyttja ens de möjligheter
lagstiftningsbehörigheten skulle erbjuda. Enligt utskottets bedömning skulle
det i nuvarande skede och med beaktande av de reaktioner på landskapsstyrelsens framställning och förslag som redan framkommit vara mera ändamålsenligt
att försöka åstadkomma största möjliga likhet mellan olika arbetstagargrupper och därmed också sannolikt bättre utgångsläge för arbetsmarknadsparterna
att småningom träffa överenskommelser såväl sinsemellan som med den andra
parten om utvidgade förmåner för i synnerhet naturligtvis arbetstagarparten
under dagen den 9 juni varje år.
Lagutskottet har enhälligt stannat för en sådan omdisposition i detta avseende av landskapsstyrelsens framställning i ärendet att självstyrelsedagen,
om den infaller på annan vardag än söckenlördag, skall hållas såsom en arbetsfri dag för alla anställda hos landskapet och kommunerna. Dagen skulle
dock icke anses såsom en betald fridag utan de anställda skulle, om dagen
icke infaller på lördag eller söndag,
~ inarbeta de sålunda
fria arbetstimmarna under annan tid. Ett sådant system är t.ex. icke alls
okänt inom den statliga administrationen och kunde därför måhända också vara
ägnat att underlätta en överenskommelse med statsrådets kansli om arbetet
vid statens ämbetsverk och inrättningar på Åland under självstyrelsedagen.
Om dagen på detta sätt inarbetas på annan tid uppstår heller icke någon
tveksamhet beträffande kompensationen av de löner, i vissa fall enligt
förslaget t.o.m. förhöjda löner, som skulle utbetalas för självstyrelsedagen.
Lagutskottet räknar även med att exemplet med den 9 juni såsom en arbetsfri
men icke betald fridag småningom kan leda till sådana överenskommelser av
ovan antydd art också inom den privata sektorn, att dagen helt eller delvis
skulle bliva en fridag, som på annat sätt skulle ersättas arbetsgivaren.
Inom de sektorer av näringslivet där svårigheterna skulle vara störst med
sådana överenskommelser och arrangemang, skulle man förmodligen få vänta
längst på ett för alla parter ändamålsenligt system att också med frihet
från det dagliga arbetet högtidlighålla Ålands självstyrelsedag.
Detaljmotivering.
1 §.

I sak motsvarar paragrafens ordalydelse inom lagstiftningsbehörighetens
ram 1 § i lagen om självständighetsdagens firande såsom allmän högtidsoch fridag.
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2 §.

Eftersom också söckenlördagarna är vardagar men dock i stöd av andra
stadganden och överenskommelser arbetsfria dagar utan skyldighet för arbetstagarna till motsvarande arbete på annan tid, har utskottet förtydligat
paragrafens ordalydelse.
I och med att 2 § 3 mom. i landskapsstyrelsens framställning nu lärrmats
bort, torde skyldigheten åtminstone för anställda inom landskapsförvaltningen
att arbeta in den arbetsfria dagen vara klarlagd. I detta sammanhang måste
arbetsgivaren beakta, att det är antalet faktiska arbetstimmar den 9 juni
som skall arbetas in. Beträffande kommunernas anställda, för vilka direkt
tillämpas rikets kollektivavtal, menar utskottet, att eftersom Ålands självstyrelsedag icke närrmes i dessa avtal såsom en fridag," som icke behöver
arbetas in på annan tid, bör dagen därigenom anses utgöra en sådan ledig dag,
som skall arbetas in. Huvudprincipen i såväl de statliga som de kommunala
tjänstekollektivavtalen är ju att en full arbetsvecka omfattar fem arbetsdagar.
Naturligtvis skall icke alla arbeten inställas på självstyrelsedagen. Sådana arbetsuppgifter som av olika orsaker icke kan eller bör inställas denna
dag skall fortgå i den omfattning arbetsuppgifternas särskilda art det
påkallar.
3 §.

Motsvarande paragraf enligt landskapsstyrelsens framställning har utgått.
Eftersom självstyrelsedagen icke för någon utgör en betald fridag bör icke
heller förhöjd lön utgå till dem, som måste arbeta just den dagen.
Däremot menar utskottet att timavlönade arbetstagare, som ofta också
kan vara mera tillfälliga arbetstagare, för bibehållande av samma arbets-·
inkomst borde vara direkt berättigade att på lämplig tid och efter överens,..
kommelse med arbetsgivaren, utföra arbete som blivit ilh:ällt under självstyrelsedagen. Eftersom det här dock åtminstone i viss mån är fråga om sådan
arbetslagstiftning, som kanske kan anses falla utanför behörighetsramarna,
har utskottet formulerat den nya 3 § mycket försiktigt. Utskottets mening
torde dock vara helt entydig, ingen skall behöva vidkännas minskning av
arbetsinkomst till följd av högtidlighållandet av Ålands självstyrelsedag.
4 §.

Paragrafen är likalydande som enligt landskapsstyrelsens förslag , men
utskottet har uppmjukat skyldigheten att alltid och allestädes anordna
högtidsflagf;I1ing ombord. Straffrättslig påföljd för den som icke iaktta~er
stadgandena 1 ctenna naragraf finnes""icke.
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att Landstinget måtte godkänna lagförslaget enligt
följande:
La n d s k a p s 1 a g
om Ålands självstyrelsedag.
I enlighet med Landstingets beslut stadgas:
1 §.

Till åminnelse av Ålands landstings första sammanträde skall den nionde
juni högtidlighållas såsom Ålands självstyrelsedag.
Självstyrelsedagen omfattar det dygn som börjar klockan tjugofyra natten
till sagda dag.
2 §.

Infaller självstyrelsedagen på annan vardag än söckenlördag, skall arbetena i landskapets och kommunernas ämbetsverk, skolor och andra inrättningar
samt på landskapets och kommunernas arbetsplatser i stöd av denna lag inställas, såvitt arbetsuppgifternas särskilda art det medger.
Rådstuvurätten och magistraten i Mariehamns stad anses icke som kommunalt
ämbetsverk enligt denna lag.
3 §.

För bibehållande av arbetsinkomst må arbetstagare vara berättigad att
på grundval av ömsesidig överenskommelse med arbetsgivaren på annan tid
utföra arbete, som sålunda blivit inställt.
4 §.

Under självstyrelsedagen skall på byggnad, som inrymmer landskapets
eller kommuns ämbetsverk, skola eller annan inrättning eller på dominerande
plats invidsådan byggnad, hissas landskapet Ålands flagga.
Ligger landskapet tillhörigt eller i landskapet hemmahörande fartyg under
självstyrelsedagen vid kaj eller för ankar och är det utrustat för trafik,
bör,såvitt möjligt, på fartyget anordnas högtidsflaggning enligt internationellt bruk.
5 §.

Denna lag träder i kraft den

1976.

Mariehamn, den 15 december 1975.
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sekreterare.
Närvarande i utskottet:ordföranden Lindfors, viceordföranden Olof Jansson
samt ledamöterna Dahlman, Torvald Söderlund och Wilen.

