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STORA UTSKOTTETS betänkande N2 2/1961 med anled

ning av Ålands landskapsstyrelses framställning 

till Ålands landsting med förslag till landskaps

lag om syssel~ättning. (7/1961) 
Landstunget, som i ärendet fått mottaga lag- och ekonomiutskottets 

betänkande m 2/1961, har däröver inbegärt stora utskottets utlå tande. 

Stora utskottet har i huvudsak omfattat lagförslaget med de av lag

och ekonomiutskottet föreslagna ändringarna. Beträffande 8 och 15 §§ 

yppade sig dock olika åsikter. 

~ Lag- och ekonomiutskottet har i · sitt betänkande 1 mom. ersatt 

ordet "anordnas" med " anses" och därmed understrukit bestämmelsens ka-

raktär av definition. Majoriteten inom utskottet omfattade lag- och 

ekonomiutskottets ändringsförslag med motivering, att för kommunerna 

pliktande bestämmelser om anordnande av sysselsättningsarbeten redan 

ingick i 6 §. 
Minoriteten omfattade landskapsstyrelsens f örslag, enär enhetlighet 

med rikets bestämmelser, särskilt som de i dett a f a ll måste anses vara 

förpliktande, borde eftersträvas. 

15 §. Majoriteten inom utskott~t omfattade l andskapsstyrelsens för

slag, på vilket lag- och ekonomiutsk ottet icke heller haft nå got att 

anmärka. 

Minoriteten a n såg att stadgandet borde givas en s å dan utformning , 

att även de av landskapsstyrelsen utsedda medlemmarna i sysselsättnings

nämnd borde å tnjuta hemortsrätt i kommunen ävensom kommunens förtroende. 

Jämlikt detta förs l.ag skulle stadgandet ändra s s å , att de ifrå gavaran d e 

medlemmarna skulle utses av landskapsstyrelsen på försl a g av kommuna l

styrelsen . Härvid "b leve en ändring av 16 § 1 mom. även nödig. 

I lagförslagets 16 ~ 1 mom. talas om "förtroendeuppdrag samt om över

tagande av sådan" • • • , vilket bör vara "förtroende"C\ppdrag samt om över

tagande av sådant " •.•• 

Av det för.enämnda har redan framgått, att stora utskottet omfattat 

lag- och ekonomiutskottets förslag om ersättande av benämningen '1arbets

k raftskommis s iori' med "sysselsättningsnämnd1'
1
• I enlighet med sitt ändrings-

1 

förslag har lag- och ekonomiutskottet i lagförslagets 14, 15, 16, 17 I 

och 18 §§ infört beteckning en " sy s selsättning snämnd" i stället f ör 

"arbetskraftskommission! ~ Likväl förekommer uttrycket 11 arbetskra ftskom

mission" även i lagförslagets 22 §. Häröver h a r st or a utsk ottet inbe

gärt lag- och ekonomiutskottets utlå tande . Skriftväx ling en ,mellan ut

skotten bifogäs stora utskottets betänkande. 

Med hänvJ.sni n g till ovanstå ende f å r utskottet vördsamt fö r eslå 
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att landstinget måtte antaga nedanstående 

L a n d s k a p s 1 a g 

om sysselsättning. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

1-4 §§. 
Enligt landskapsstyrelsens förslag. 

5 §. 
Enligt lag- och ekonomiutskottets förslag. 

6-7 §~ 
Enligt landskapsstyrelsens förslag. 

8-9 §§. 
Enligt lag- och ekonomiutskottets förslag. 

10-13 §§. 
Enligt landskapsstyrelsens förslag. 

14-15 §§. 
Enligt lag- och ekonomi~tskottets förslag. 

16 §. 
Beträffande de ledamöter kommunens fullmäktige ~tsett i sysselsätt

ningsnämnd skall vad om kommuna la förtroendemän är stadgat angå ende 

rätt att vägra mottaga förtroendeuppdrag samt om övertagande av sådant 

och om dess upphörande äga motsvarande tillämpning. 

Nämnden är beslutför, då ordföranden eller viceordföranden och två 

ledamöter äro tillstädes. Falla rösterna lika, blir den åsikt ordföran

den biträder nämndens beslut. 

Angående jäv för nämndens ord~örande och ledamöter gäller i till

lämpliga delar, vad om domarjäv är stadgat. 

17-18 §§ . 
Enligt lag- och ekonomiutskottets förslag. 

19-21 §§ . 
Enligt landskapsstyrelsens förslag. 

22 §. 
Denna lag träder i kraft den 1 s eptember 1961 och gäller i tre års 

tid. Före lagens ikraftträdande böra erforderliga åtgärdfe r för l agens 

verkställighet vidtagas. 

Medlemmarna av sysselsättningsnämnderna utses för lagens giltighets

tid och äga 1 om sysselsättningsnämnd skall tillsättas jämväl för den 

efterföljande tiden, kvarstå i sitt uppdrag såsom om kommunala förtro

endeuppdrag är stadgat efter manda ttidens utgång. De kommunala medlem

marna i sysselsättningsnämnden utses vid kommunens fullmäktiges samman-



107 

-3-
träde senast i septemrrer 1961 . 

Mariehamn den 17 mars 1961. 

På stora utskottets vägnar: 

/l/h~~~ 
Albin~ohansson 

ordh rande. d. Fr~~ 
sekreterare. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Albin Johansson, viceordföran

den Gideon Mattsson samt ledamöterna Erik Sundberg, Uno Förbom , Gustav 

Adolf Boman, Karl Sundblom, Uno Kalma n och August ·öström samt ersättar

na Johan Lönroth och Rickard Lindroth. 
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Till Ålands landstings lag- och ekonomiutskott 

från stora utskottet. 

Landstinget, som vid behandlingen av Ålands landskapsstyrelses fram

ställning med :förslag till landskapslag om sysselsättning (7/1961) fått 

mottaga lag- och ekonomiutskottets betänkande (2/1961) i ärendet, har 
däröver inbegärt stora utskottets utlåtande" 

Stora utskottet har vid ärendets beredning ur lag- och ekonomiut

skottets förenämnda betänkande inhämtat, att benämningen "arbetskrafts

kommission" föreslås heta "sysselsättningsnämnd". I enlighet därmed har 

lag- och ekonomiutskottet i lagförslagetsl4, 15
7 

16, 17 och 18 §§ infört 

beteckningen 11 sysselsättningsnämnd 11 i stället för ttarbetskraftskommissio 

Likväl förekommer uttrycket "arbetskraftskommission" även i förslagets 
22 §, som alls icke berörs av lag- och ekonomiutskottet. 

På grund av det ovan sagda och då enligt stora utskottets förmenande 

även sagda 22 § i konformitet med lag- och ekonomi-Utskottets förslag ha-. 
de bort erhålla ändrad ordalydelse, får stora ut skottet härmed inbegära 

lag- och ekonomiutskottets utlåtande över den stLlistiska utformningen 
av förenämnda lagförslags 22 §" 

Mariehamn den 15 mars 1961. 
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Med anledning av Stora utskottets skrivelse av den 15 innevarande 

mars får lag- och ekonomiutskottet härmed meddela, att § 22 i land

skapsstyrels ens framställning angående landskapslag om sys selsättning 

av förbiseende uielämnats i utskottets betänkande. Ifrågavarande para

graf sk8.ll enligt utskottets förslag lyda~ 

§ 22. 

DenrBlag träder i kraft den 1 september 1961 och g äller i tre års 

tid. Före lagens ikraftträdande böra erforderliga åtgärder för lagens 

verkställighet vidtagas. 

Medlemmarna av sy s selsättningsnämnderna utses för lag ens giltighets

tid och äga, om sysselsättningsnämnd skall tillsättas jämväl för den 

efterföljande tiden, kvarstå i sitt uppdrag såsom om kommunala förtroen

deuppdrag är stadgat efter .mandattidens ut gång. De kommunala medlemmar

na i sysselsättningsnämnden utses vid kommunens fullmäktiges samman

träde senast i september 1961. 

Mariehamn den 16 mars 1961. 


