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STORA UTSKOTTBTS betänkande m 25/1961 me 

anledning av Ålands landskapsstyrelses fr am

ställning till Ålands landsting med förslag 

till l andskapslag om pysselsättning (25/1961 

L:sndstinget, som i ärendet fått emottaga lag- och ekonomiutskottets 

betänkande m 12/1961, har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande. 

Stora u t skottet har, efter att ha hört lagberedningssekreteraren Rolf 

Sundman, behandlat Etrendet o~h därvid beslutat omf atta det i lag- och 

ekonomiutskottets ovanni:Lmnd.a netänkan,de frams tällda förslaget med ne-
dannämnda tillägg och ändr ingar. ''':• ;; .. 

Stora utskottet omfat t ar land i::ikaps;s.-tyrelsens :i den _ allmänna mot i ve-, . 

ringen uttalade förs1ag därom; ätt stadga'.ndet i det tid±gare antagna 

lagförslagets 21 § 2 mdm .' 1 sd~ möt svarades av likas~ 21 § 2 mom. i 

rikslagen, icke skall ingå i lagen ~ Skulle där emo t s-tadganden om ifrå .... 

gavarande åtgärder senare upptagas i rikets förordning förutsätter 

utskott et att land:skapsstyrel sen förelägger tandstinge t motsvarande;, 

lagändringsförslag. 

Då enligt lagförslagets 14 § envar kommun äger tillsätta syssel

sättningsnämnd har det i 17 § 2 mom. och 18 § 1 mom. förekommand e or

det "sysselsättningsnämndens" er s atts med den ob es tämda ordformen 

"syss elsättningsnämnds " vilket även mot svarar ri kslagens u ttrycksf orra. 
1 

Med hänvisning till det ovan anförda f år s tora utskott et förty vörd~ I 
samt föreslå I 

at t Lands tinge t måt t e antaga det i 

·1anc1skapsstyrelsens framställning ingående 

lagförslaget sålydande: 

Land s kaps 1 ag. 

om sysselsättning. 
_...., ___ _ 

I enlighet med Ålands landst ings beslut stadgas: 

1 kap. 

Al lmänna stadgand~n. 
1 .._ 5 §§. 

(Likasom i iandskapsstyr el sens framställning). 

2 kap. 

•,Om anordnand e av arbetstillfålle.n_. 

6 - 12 §§. 
(Likasom i landskapsstyr el sens fr amställning). 

3 k ap. 
Om förvaltningen ~ 



___,,--------------:-------
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13 - 16 §§. 
(Likasom i land~kapsstyrelsens framställning). 

17 §. 

03Q 

(1 mom. likasom i landskapsstyrelsens framställning). 

Sysselsättningsnämnds utgifter erläggas i första hand ur land

sk apsmedel. Kommunen ersätter landskapet med hälften av utgifterna 

halvårsvis i efterskott. 

18 §. 
Tien, som icke noJes åt sysselsättningsnämnds beslut, må däröver an

föra besvär hos ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna 

arbetena. Besvärsskriften bör inom fjorton dagar från det besväranden 

fått del av beslutet tillstäl:Bs nämnden, vilken eller vars befullmäk

tigade ombud efter att däröv er hava avgivit sitt utlåtand e ofördröjli

gen genom arbetskraftsbyråns förmedling bör insända den till ministe

riet. 

(2 mom. likasom i landskapsstyrels ens framställning). 

4 kap. 

Särskilda sta~ganden. 

19 - 21 §§. 
(Likasom i landskapsstyrelsens framställning). 

22 §. 
(Likasom i lag- och ekonomiutskott ets 

Mariehamn, den 22 novemb e r 1961. 

betänkande). 

~~ 
Albin Wohansson 
ordförande 

./. 

~ 
k~ 
Erik Rask 

sekret erare. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Albin Johansson, viceordföranden 

Gideon Mattsson samt ledamöterna Edvin Östling, Erik Sundberg, Uno För

bom, Sigurd Tianielsson, Karl Sundblom, Uno Kalman och August Östrcm 

samt ersättaren Johan Lönroth. 


