STORA UTSKOTTETS Bl'.Ti\NK!\NDE
nr 17 / l 986-87 med ,rnlrdninr. ;iv !.rnd--

skapsstyrelsens

frains Uillning

tHI

landstinget med förslag tiU
1) 1andskaps!ag

om ändring av lands-

tingsordningen för landskapet Åland,
2) landskapslag angående ändring av

7§

landskaps1agen om Alands land-

skapsstyrelse,
3) landskapslag orn tjänstledighet för
uppdrag som landstingsman eller ledamot av landskapsstyrelsen,
4) landskapslag angående ändring a\'
14 §

landskapslagen

om

landskapsförvaltningen

i

adöning

underlydande

tjänster eller befattningar uti landskapet Åland,
5) landskaps1ag angående ändring av
2 § 1andskaps1agen om tjänstekoUektivavtal,
6) landskapslag om ändring

ay

54 §

kommunallagen för landskapet Åland,
7) landskapslag om ändring av 1andskapslagen

angående

ti11ämpn1ng

landskapet Åland av Yissa dksförfattningar rörande arbetsavtal samt
8) landskapslag om ändring av landskapslagen angående
vissa författningar

tUlämpning

av

rörande sjömäns

arbetsavtaL
Stora

i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande nr

Utskottet, som hört landstingssekreteraren

1985-86.

Ingmar Johansson 9 t.f, kansliche-

fen Göran Lindholm, t.f. lagberednlngschefen Lars Karlsson och byråchefen Jörgen
Erlund 9 får härmed anföra följande.
Utskottet har omfattat lagutskottets betänkande ifråga om förslagen till ändringar
av landstingsordningen

för landskapet Åland, 7 § landskapslagen orn AJands

landskapsstyre!se, landskaps!agen angående tillämpning i landskapet Åland av vissa

- 2-

arbetsavtai och landskapslagen angående

mpning av

vissa författningar rörande sjömäns arbetsavtal.
Utskottet

efter omröstning (5-4·) föreslå att .landskapets anställda 1 fråga om

tjänstledighet för uppdrag som landstingsrnan uppdelas l två kategorier
De tjänstemän? vilka på grund av sin stäUning bör vara t.iänst!ediga
föreslås begränsade till föredragande tjänstemän och

under hela

kansli. Med föredragande tjänsteman avses tjänsteman,
hör att föredraga ärenden inför landskapsstyrelsen
av om föredrngningsskyldigheten skulle grunda

sig på

skulle sålunda förutom avdelningscheferna ingå
byråchefer? lagberednlngschef en,

lagberedningssekreterarna,

skulle åtnjuta tjänstledighet endast under samman-

till ledighet under hela mandatperioden. Ordföranden
Boman~

och Roy Jansson samt ersättaren Lundberg, vilka

ansåg att uppdelningen av tjänstemännen bör ske i enlighet med frarnställnlngen,
åsikt. Ledamoten SaguHn avstod frän att

anmäJde

rösta~

Utskottet omfattar lagutskottets förslag angående anställds skyldighet att efter
inval under en övergångsperiod om 30 dagar sköta till anställningen hörande
uppgifter.
omröstning (5-3) omfatta landskapsstyrelsens förs.lag att

Utskottet

rätten till avlöning under tjänstledigheten avskaffas. Ledamöterna Berg? Wilhelms
och Öberg omfattade lagutskottets förslag och anmälde avvikande åsikt. Ledamo~
ten
Ledamoten

från att rösta.
SaguHn~

som ansåg att landskapsstyre!sens framställning bör omfattas i

sln helhet, anmälde avvikande åsikt.
Med anledning härav får utskottet vördsamt föreslå

att Landstinget måtte antaga det i
framställningen ingående sjätte lagförslaget oförändrat i enlighet med
framställningen,
att Landstinget måtte antaga de i
framställningen ingående första,

and~

ra, sjunde och
enlighet
samt

med

lagutskottets

förslag

att Landstinget måtte
fra.mstäUningen ingå.ende

de och femte lagförslagen
lydelsen

Landskapslag
om tjänstledl.ghet

uppdrag som landstingsman eller ledamot av landskapsstyrelsen.

lika som l framställningen) •
.l §

som i framställningen).
2§

(3 morn. lika sorn i. lagutskottets betänkande).

3 §
(Lika som i lagutskottets betänkande)o

(Lika som i framstäJlnlngen).

Landskapslag
angå.ende ändring av 14 § landskapslagen om avlöning i landskapsförvaltnlngen
underlydande tjänster eller befattningar uti landskapet Aland.

(Ingressen lika som i framställningen).

l q. §

(Lika scim i framställningen} .

Denna lag träder i kraft den

LJu!Ll2JE·

Ifråga om tjänsteman, som då innehar

offentligt uppdrag med rätt att helt eller delyis uppbära avlöning för tjänsten,
tillämpas Hkväl tidigare gällande lag intill utgången av mandatperioden för berörda
uppdrag.

Landskapslag
angående ändring av 2 § landskapslagen om tjänstekollektivavtal.

(Ingressen Hka som i framställningen).
2§

(Lika som i framställningen).

Denna lag träder 1 kraft den LJ.uJi J987;:, Avtal om rätt t111 avlöning under
tjänstledighet som beviljats för handhavande av offentligt uppdrag får dock
tillämpas eller ingås längst

till och med utgången av mandatperioden för sådant

offentligt uppdrag som tjänsteman innehar då lagen träder i kraft.

Mariehamn den 13 mars 1987.

På stora utskottets vägnar:
Tage Boman
ordförande

Pehr Karlström
sekreterare

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Bornan 9 viceordföran~
den Sven-Olof Lindfors 9 samt ledamöterna Berg, Gustafsson 1 Roy Jansson, Johans~
son (delvis), Sagulln? Wilhelms och Öberg samt ersättaren Lundbe·rg,

