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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 28/1978-79 

med anledning av landskapsstyrelsens fram

ställning till landstinget med förslag till 

1) landskapslag om Ålands självstyrelsedag,och 

2) landskapslag angående ändring av 2 § land

skapslagen om minuthandelns affärstid. 

Landstinget har 1 ärendet fått mottaga lagutskottet betänkande nr 25/1978-79. 

Stora utskottet har behandlat ärendet. Vid diskussionen har framkorrunit, att det 

enligt alla utskottsledamöters mening vore det lyckligaste, om den 9 juni skulle 

kunna firas som Ålands självstyrelsedag, utan att därmed skapas ojämlikhet och 

därmed följande irritation till följd av att inte alla arbetsgivare kan åläggas 

att erlägga åt sina anställda lön för denna fridag, om den infaller på dag som 

eljest vore arbetsdag. Speciellt sjömännens läge vid lagregleringen av denna 

fråga är inte uttörrunande klarlagt. För vidare utredning härav, och för sondering 

av möjligheterna att ernå en lösning varom landstingsgrupperna kunde enas så att 

frågan om Ålands självstyrelsedag inte längre skulle behöva framstå som en ut

präglad politisk stridsfråga utan bli en samförståndsfråga, samt ytterligare 

emedan lagutskottets förslag innehåller en lösning av frågan som i grunden av

viker från framställningen, har stora utskottet efter omröstning beslutat före

slå att framställningen måtte förkastas. Utskottet förutsätter att landskaps

styrelsen efter erforderlig ytterligare beredning av ärendet inkorruner med ny fram

ställning i sådan tid, att lagändringen hinner träda i kraft före den 9 juni 1980, 

då denna dag härnäst infaller på en vardag. 

Bland minoriteten i utskottet hade såväl lagutskottets förslag som landskapssty

relsens framställning sina förespråkare . 

Med hänvisning till det anförda får stora utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 21 mars 1979. 

att Landstinget måtte förkasta framställ

ningen. 

På stora utskottets vägn~r: - ~ 

~ ~; ~~:p-2-.:-/.__, <!'--~ 
Börj,e Hag :;;:9m 
0 dförande Max Carlberg 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordföranden Hagström, viceordföranden Boman, ledamöterna 

Nils Karlsson, Roald Karlsson, Sanders, Söderström och bberg samt ersättaren Ny

lund. 
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