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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE nr SSa/1976-77 

med anledning av landskapsstyrelsens fram

ställning till landstinget med förslag till 

lagstiftning rörande t j änstekollektivavtal. 

I lagförslagens andra behandling har landstinget icke godkänt stora utskot

tets förslag utan omfattat lagförslagen i av lagutskottet föreslagen ut

formning . I denna lydelse har de ånyo överlämnats till stora utskottet 

för behandling . I anledning härav får stora utskottet vördsamt anföra 

följande . 

När stora utskottet ställde förslag om förkastande kombinerat med en 

hemställning om ny remiss av de föreliggande lagförslagen till de fack

liga sammanslutningar i landskapet lagarna 1 fråga skulle beröra var 

det avgörande motivet för denna ståndpunkt de önskemål om ny remiss, 

vilka kom till uttryck i den skrivelse som åtföljde betänkandet såsom 

bilaga. Om lagpaketet syftar till att reglera landskapets och kommunernas 

offentligträttsligt anställdas förhandlingsrätt och därmed sammanhäng

ande frågor, såsom åtminstone stora utskottet uppfattat syftemålet med 

detsamma, befanns det både rimligt och riktigt att dessa önskemål skulle 

villfaras. Det kan knappast vara demokratiskt oriktigt att bereda dem, 

i vars förhållanden lagarna i paketet på ett avgörande sätt kommer att 

gripa in, tillfälle att framställa sina övervägda synpunkter. 

Om däremot detta syftemål är avsaundär betydelse medan personaladminist

rativa fördelar utgör det primära motivet, såsom i debatten har fram

skymtat, förklaras härav förvaltningens syn på ärendets handläggning i 

landstinget . Till detta är blott att tillägga, att behovet av eller möj

ligheterna att få ålandsdelegationens godkännande av en ny tjänst Inom 

landskapets personaladministration väl ändock inte blir mindre av att 

lagförslagen undergår en ny remiss till höstsessionen detta år . Och 

saken gäller ju inte uteslutande landskapets tjänstemäns intressen . 

Stora utskottet har inte funnit anledning att frångå sin uppfattning. 

När lagförslagen nu ånyo hänskjutits till utskottet är det likväl ute

slutet att en ny remiss till berörda organisationer på utskottets för

sorg kan föranstaltas . Stora utskottet, i likhet med landstingets öv

riga utskott, kan i sin behandling av ärendena enligt 41 § landstingsord

ningen inbegära utlåtande av annat utskott eller av självstyrelsepoli

tiska nämnden, liksom också höra sakkunniga . skriftväxling med organisa

tioner ute i samhället måste däremot anses utesluten av konstitutionella 
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skäl; sådana åtgärder ankommer icke på parlamentet utan på administra

tionen. - Inte heller rent praktiskt sett skulle ett sådant förfarande 

nu tjäna sitt ändamål, enär tiden härför är allt för knapp. Utlåtande 

som kunde givas med så kort varsel \ljore knappast tillräckligt .grundligt 

genomarbetat och representativt för givaren . 

Utskottet har kunnat konstatera att varken landskapsstyrelsen eller lag

beredningen kan beskyllas för brister i remissåtgärderna . Oron och osä

kerheten hos de fackliga organisationerna i landskapet inför föreliggan

de lagframställning torde bottna i medvetandet om bristande sakkunskap 

inom detta rättsområde och avsaknad av erfarenhet av kollektivavtals

förhandlingar på lokal bas och på eget ansvar , och därmed oförmåga att 

med relativt kort varsel tillräckligt ingående sätta sig in i lagför

slaget och dess konsekvenser , bland vilka för övrigt landstingets tjäns

temäns läge i avseende å tillämpningen av denna lagstiftning synes oklar . 

Med beaktande av detta vidhåller stora utskottet, med undantag av 

viceordföranden Söderström som stöder lagutskottets förslag , sin stånd

punkt att lagförslaget borde undergå ny beredning,varvid utskottet lik

väl önskar understryka, att detta förfarande måste ses som ett rent un

dantag som inte kan åberopas såsom prejudicerande för utskottets handlan

de framdeles. 

Med hänvisning till det anförda får stora utskottet vördsamt meddela 

att stora utskottet vidblir sitt tidigare 

beslut i ärendet . 
~furiehamn den 25 april 1977 . 

På stora utskottets 

/ 
sekreterare . 

Närvarande i utskottet : ordföranden Hagström , viceordföranden Söderström 

samt ledamöterna Arvidsson, Bengtz, Boman, Dahlen, Roald Karlsson , Nylund, . 
Sanders och Öberg. 


