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Å 1 a n d s landskaps nämnds 

N;o 10/1948. framställning till Ålands landsting med förslag 

till landskapslag om arbetsförmedling i landskapet 

Åland. 

Den 20 januari 1948 ingavs till landskapsnämnden en sålydande 

skrivelse; 

"Till Ålands lanaskapsnämnd. 

Under de senaste åren har allmän arbetsför~ecling i riket liksom 

även i landskapet Aland anordnats under miniEter,iets för kommunika-

tionsväsendet och allmänna arbetena överinseende av statliga funk-
~ 

tionärer, vil~as uppdrag vid innevarande års början emellertid har 

upphört. Via sic'l an av denna arbetsförmedling har särskild förmed-

ling av arbete åt sjömän i lanas ke.r.e t anordnats genom det förhyr-

ningskontor, som Äle.nds Redarförening r.f. seda_n flere år tillbaka 

med egna rnede.l och hittills utan något bidrag ur allmänna medel 

upprätthållit och som fortfarande är i verksamhet. 

Då den alJ..rr,änna arqetsför-medlingen sålunda inträtt i ett nytt lä-

ge och Alands Redarförening r.f. icke är benägen att fortsätta med 

utövningen av sin förrne.dling av arbete, såvida icke den kan påräkna 

kännbart bidrag härför ur allmänna medel, ha representanter för un-

I 

I 



dertec knade sammanslutning ar· kommit samnan för att dryfta frågan 

om arbetsförmedlingen 1 landskapet Aland i hela dess vidd. Resul 

tatet av rådplägningen utmynnade i ett enhälligt fatta. t bes lut att 

hos .Älands landskapsnämnd anbål•la om åtgärder i syfte att få ti 
11 

stånd en hela landskapet omfattande arbetsförmedling, avseende för 

medling av arbete icke blott ~t jordbrukare och sjömän, utan äv en 

åt hernbit~äden och andra arbetssökande. 

Vad den arbetsförmedling beträffar, som Ålands Redarförening 

utövat, sa0 ha d d t r en grun a sig på förordningen den 2 novembeI? 

1917, vilken alltjämt är enligt § 10 1 lagen om ···1 SJ a VStyre ls e f ör 

lanaskapet .Åland i kraft inom land.skapet. D "di enna ti gare i riket _ 

gällande förordning har där blivit ersatt med nya bestämmelser i 

ämnet, de senaste intagna i lagen den 23 juli 1936 om arbetsför -

medling• Den på Åland allt jämt gällande ov·an åberopade förordn in• 

gen synes .dock icke .mera motsvara ae krav , vilka i legalt hänse em 

böra •Vara för h.anden för att en b t ar e sförrnedling efter här tänkta 

linjer skall kunna fås till stånd . 

Enligt vissa uppgifter, vilkas tillförlitlighe t vi dock e·j va-

rit i till:fälle ~tt kontrollera, har ro··rslag f k i ram ornm t om anord-

na.nde av allrr,än arbetsförmedling i ik r et i statlig regi. &ve s å,. 

fi -
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..... 

dan g enomförd, innebure a.etta, med _ den tolkning av sjä lvstyr elsela-

gens bestämmelser ?rn lagstiftningskompetensen i fråga om arbetsför-

medling, att lagstiftningen på detta rättsområde an}rnmmer på land.ska-

pets organ, desslikes förvaltningen. 

För närvarande synes man dock icke kunna räkna med, att arbetsför-

medlingen under den närmaste framtiden kan gestaltas på sätt här an-

tyddes. Under sådant förhållarrle återstår enl;igt vårt förmenande en-

dast att i landskapet Alam få till stånd ny l~_gstiftning, som möj-

liggör anor?nanae av arbetsförmedling i enlighet-med de behov, som 

nu göra sig gällande. Härvid synes oss den i riket nu gällande lag-

stiftningen kunna tjäna som förebild, likväl med vissa ändringar, be-

tingade av ae sä.rförhåll~tnden, som äro rådande på Åland. 
I I 

I 

Enligt åberopade rikslag är kommun, så ock förening, ~om erhållit 

tillstånd därtill, berättigad att utöva arbetsfprmedlin.g. Med fäst 

avseende vid, att· de åländ:~ka kommunerna äro förhållam evi s små så-

väl beträffande areaf som antal inbyggare, torde knappast någon annan 

kommun än Mariehamns stad ha möjltgheter att upprätthålla en egen ar-

betsförmedlingsbyrå . Då.likväl arbetsförmedlingen, främst beträffa.n-

de jordbruksarbetare, men även sjömän, självfallet bör omfatta hela 

l r ndskapet, vore det nödvändigt, att den föresla gna landskapslagen i 



ämnet innehölle stadgande, som skulle möjliggöra utövande av· ar- _ -ti ll_s aklig behandling vid föredrag ning den 21 januari innevarande · 

betsförmedling samfällt av flera kommuner, helst av samtliaa åländ k 
- - ~ .s a 

år Sall)t beslöt att försli?.g i ämnet skulle utarbetas och förelägg as 

kommuner. Landstinget vid kornman.de vintersession. 

För att i någon mån belysa omfattningen d b av en· ar etsförmedling , Arbetsförmedlingen i riket är ordnad genom lagen den 23 juli 1936 

som under det gångna året utövats i landskapet, må nämna s, att cir ka och a~n därtill sig anslutande verkställighetsförordningen av samma 

500 jordbruks e.rbe tare och drygt 700 sjömän g enom respektive organ er .. datum. Enligt denna lagstiftning är arbetsförmedlingen kommunal el-

hållit arbete. Någon anledning att antaga, att dessa · siffror för in .. ler får sådan bedrivas nv förening, som därtill erhållit vederbör-

neyarande år - under förutsättning att ordnad arbetsförmedling kommer ligt tillstånd. Där så befinnes nödigt, beslutar statsrådet om in-

till stånd - skulle bliva lägre, finnes knappast. rättande av arbetsförmedlingsbyrå och tills~ttande av en eller flera 

Hänvisande till det ovan anförda anhålla vi vördsamt, att Land - arbetsförme~lingsombudsmän, allt på initiativ av kommunalfullmäktige 

skapsnämnden måtte skrida till åtgärder i syfte att förelägga landstin eller efter deras hörande. Statsrådet kan även besluta efter höran-

get redan under innevarande års vintersession förslag till lands kaps• de av ved,erbörande kommunalfullmäktige om inrättande av arbetsför-

lag, som möjliggör arbetsförmedling i landskapet i enlighet med vad medlingsbyrå för flera kommuner gemensamt, där behov av en sådan or-

ovan angetts. ganiserad arbetsförmedling föreliµ:ger. Arbetsförmedlingen är till si 

Mariehamn den l~ 6anua-r1 1948. natur "antingen al:l.män sådan eller specialförmedling , till vilken 

Delegationen för Ålands lantmannagillen. Ålands Redarföreni~ r .f. sistnämnda räknas bl.a. förmedling av arbete åt sjömän, förmedling av 

Verner Jansson. Arthur Andersson . arbete och rådgivning vid yrke sval. åt ung a personer samt förmedling 

Ernst Johansson." av arbete åt intellektuella arbetare. Högsta övervakningen av efter-

Landskapsnämnden, s0m under ett par års tid haft "blickarna rikt ade' levr:aden av lagen om arbetsförmedling och på grund av densamma utfär-

på frågan om arbetsförmedling i landskapet, upptog framställningen dade staaganden och bestämmelser tillkommer socialministeriet, medan 



ledningen och övervakningen av arbetsförmedlin.gsbyrås - och -ombuds . rnanslutning av kommuner eller förening, so~ därtill erhållit vader-

mans verks arnhe t tillkommer en A.rbetsförmedlingsnäm.nd, tills att pe_ börligt tillstånd.- En minoritet i landskapsnämnderi. hävdade den 

tre år av kommunalfullmäktige eller kommuneI•na gerroensamt genom inter- uppfattningen, att landskapslagen skulle stadga, att en för hela 

kommunalt samarbete. Dessutom är tillse.ttande av särskilda bestyrei- landskapet gemensam arbetsförmedlingsbyrå skulle inrättas 1 Marie-

ser vid sjö.rr:å.ns- och annan specialförmedline stadgat. staten del ta .. hamn och var beredd att godkänna ett på basen där~v uppgjort försla g 

ger i kostnaderna för kommunal arbetsförmedlingsbyrå ·med fyratio pro- till landskapslag.--;-

cent av kommuns eller kommunernas verkliga utgifter vid allmän ar- -Kostnaderna för interkommunal byrå skola fördelas mellan samtliga 

betsförmedling och .med femtio procent eller ·mera - efter prövning _ kommuner i förhållande till deras mantalsskrivna b,efolkning i början 

vid specialförmed line;. Dessutom erlägges bidrag med fastställda b e· av varje år, såvida kommunerna icke överenskommtt om annan fördel ... 

lopp för varje förmedling av ombudsman eller förening. Lagen och ningsgrun~ genom samverkan vederbörande kommuner emelian. 

förordningen innehålla även föres.krifter angående registrering av ar· I Å landskapsnämnden skall ankomma att övervaka efterlevnaden av 

betssökande, tillvägagångssättet vid förmedlingen, disciplinära åt- landskapslagens bestämmelser. För den direkta ledningen och över-

gärder m.m. ävensom därom, huru om ersättning och bidrag av staten vakningen av arbetsförmedlingsbyrås verksamhet skall tillsättas för 

s ke.11 ansökas. Arbet..sförmedl ingen skall vara avgiftsfri, och rE;@.e • tre år i sänder en arbetsförmedlingsnämnd, bestående av en ordföran-

menten ~kola antagas för arbetsförmedlings.nämnd, arbetsförmedling s - de, viceordförande och se.x ledarnötef' samt lika många ersättare. 

byrå . och -ombudsman. Reglemente anta.ges av fullmäktige och fastst äl .. Denna nämnd tillsättes av kommunalfullmäktige eller kommunerna ge-

les av socialministeriet. nom interkommunal samverkan. Vid behov kan lands kapsnämnden påbju -

Landskapsnämnaen har i sitt förslag till landskaps l ag . i tillämpli• da inrättande av sjömansförmedling och även annan avdelning för spe-

ga delar använt sig av stadgand.ena i rikslagstiftningen. Enligt f ör• cialför.medling. Om val av föreståndare och avd.elningsföreståndare 

slaget 'kan arbetsförmedlingsverksamhet utövas av enskila~ 1 Korn.mun, srun"' är föreskrivet. Kommun kan även tillsätta särskild arbetsför.med-



lingsorebudsrnen, som skall underlyda arbetsförmedlingsbyrå, å om s da.n 

finnes. 

I de verkliga kostnaderna för arbetsförmedlingsbyrå deltager 

landskapet med fyrati o procent och vid s p ec ialförmed Ung med f emtto 

procent. För utförd.a a rbetsförmedlingar skall landEkapet bidraga l!led' 

belopp, som därför i riket fastställts. · Ersättning och bidrag b öra 

ansökas hos landskapsnämnien i därför uti landskapslG.gen .föreskr iven 

ordning. 

Arbetsförmedlingen skal 1 beträffande arbets(sökande vara 2_ vgif ts• 

f.ri, men har det synts landskaps nämnden .. tt ra vist, att arbetsgi~are, 

som an lit ar byrå eller ombudsman för verkstä lld förmedling, bör e r• 

lägga en avgift, som årligen -fastställ0s av landskapsnämnden p.å f ör· 

slag av arbetsförmedlingsnämnden. Därjämte är -förening, som med 

tillstånd förmed1ar arbete eller arbetare åt egna medlemmar, berätti• 

gad att uppbära -e.vg'i_ ft. Förs Jag t i ·· · t . - e ovrig torde icke beh öva ytt er• 

ligare motiveras . 

Hänvisanae till förestående · får landskapsnämnden vördsammast f ö-

re lägga Land st inget ti 11 antag ande nedanstående 

Landskaps lag · 

angående arbetsförmedling i landskapet Aland. 

I enlighet med Alands landstings besJ.u t stadgas. 

1 §. 

fts 
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Berättigad att ut öva allmän arbetsförmedling sverksamhet i land-

, skapet Äland äro enskild kommun och samnanslutning av kommuner på 

sätt om samverkan kommuner erne llan är stadgat samt regis treraa före-

ning, som erhållit vederbörligt tillstånd därtill. 

Utan hinder av vad i 1 mom. är sagt, äga stats- eller landskaps-

kontroll underkastade inrättningar och myndig heter, som handhava so-

cialvård, förmedla arbetsplatser åt personer, vilka utskrivas från 

nämnda inrättningar eller åtnjuta eller be fri as från sådan vård, 

likväl på villkor, att av förenämnda personer icke uppbäres någon av -

gift för förmedlingen. 

Denna landskaps lag gäller ej anskaffande av arbetsplats åt arbeta-

re ej heller ~v arbetare åt arbetsgivare, såframt detta sker blott 

tillfälligt, och utan att veclerlag i någon form därför betingas • 

2 §. 

Kommun är skyldig, där så befinnes nödigt, att f ör 8 rbetsförmed-

11.ng inrätta arbetsförmedlingsbyrå eller tillsätta eµ eller flere ar-

betsförmedlingsombudsmän. Om inrättande av sådan byrå eller till-

sättande av arbetsför.medlingsombudsman samt om indragning av byrån 



eller ombudsmannabefattningen beslutar landskapsnämnden på initia .. Lands kaps nämnden vare även berättigad att efter vederbörande kom .. 

tiv av kommunalfullmäktige eller efter deras hörande. Där till-. rnunalfullmäkt1ges höran:le förordna, där sådant av behovet befinnes 

sättande av en tillfällig arbetsförmedlingsombudsman i kommun är a-v I 
påkallat, att vid arbetsförmedl1~sbyrå skall inrättas en särskild 

särskilda omständigheter påkallat, förfares på samma sätt. avdelning för förmedling av arbete och rådgivning vid yrkesval åt 

Bilda. två eller flera kommuner eller ansenliga delar av den\p å unga personer eller för förmedling av arbete åt intellektuella ar-

grund av förstadsbildning till Mariehamn inom angränsande lands -- bet·are eller· ock för annan specialarbetsförmedling. 

kommun eller eljest ett sammanhäneande ekonomiskt område, där behov 4 §·. 

av org~niserad arbetsförmedling föreligger, kan landskapsnämnden För organisering, ledning och övervakning av arbetsförmedlings-

efter vederbörande kommunalfullmäktiges hörande förordna, att en byrå skall finnas en arbetsförmedlingsnämnd., till vilken kommunal .... 

arbetsförmedling sbyrå skall av kommunerna gemensamt inrättas. Kost• fu·llmäktige eller vederbörande deltagarkommuner i gemensam arbets-

naderna för en sådan byrå skola fördelas mellan kommunerna i förhål• förmedlingsbyrå samfällt för t~e år i sänder utse ordförande och vi-

lande till deras mantalsskrivna folkmängd i början av varje år, så• ceordförande samt sex ledamöter och lika många ersättare. Ordföran-

fra.mt ej kommunerna på sätt om samverkan iommuner emellan är stad- den och viceordföranden skola utses bland för uppdraget lämpliga 

gat överenskommit om annan fördelningsgrund. personer, so~ ej kunna anses företräda vare sig arbetsgivares el-

ler arbetares intressen, och skall om valet anmälan göras till land-

Landskaps nämnd.en äge rätt· efter st adsfu llmäktig es hörande beslu• skapsnämnden. Ledamöter och ersättare väljas sålunda, att hälften 

ta, att i Mariehann såsom en avdelning till allmän arbetsförmed lings" av dem företräda arbetsgivare och andra hälften arbetarna, och att 

byrå, om sådan finnes, eller såsom fristående skall för förmed U ng de så vitt möjligt företräda·olika yrkesområden. Vederbörande ar-

av arbete åt sjömän inrättas en byrå, vars föreståndare bör vara betsgivar- och arbetarorganisationer, om sådana finnas på orten, 

praktiskt förfaren i sjöfartsangelägenheter. skall beredas tillfälle att föreslå· kandidater till ledamöter och 



ersättare. 

Angående valbarhet ~i 11 ordförar:rle, viceordförande, ledamot och 

ersättare i arbetsförmedlingsnämnd samt om den valdes rätt att väg-

ra mottaga eller rätt att avgå från befattningen tillämpas 1 övr igt 

i M i hamn Vad om kommunalt förtroendeuppdrag i allmänhet, oc h t ,ar e . , 

landsk,ommun, vad om kommunalnämnd är stadgat. 

5 §,. 

Arbetsförmedlingsbyrå skall hava en föreståndare, som utses a v 

kommunalf ullm,äktig e, eller, då fråga är om föreståndare för två 

eller flera kommuners gemensamna arbetsförmedlingsbyrå, av vader-

börande kommuner samfällt. 

Val av föreståndare och avdelningsföreståndare för specialarbets• 

förmedling skall underställas landskapsnämndens fastställelse. 

6 §. 

Särskild arbetsförmedlingsombtJdsman kan av kommun ut ses bland per• 

soner som av landskapsnämmen godkänts såsqm för sysslan lämpli g . . , 

Arbetsförmedlingsornbudsman i kommun skall unqerlyda arbetsförmed• 

lingsbyr~, där sådan finnes. 

Är arbetsförmedlingsombud tillfälligt tillsatt i kommun , er• 

fordras icke i 1 morn. nämnt godkännande av landskapsnämnden. 

~'- · -
7 §. 

För arbetsförmed lirg snämnd och -byrå samt - arbetsförmedling som-

budsman skall-finnas ett reglemente, som fastställes av landskaps-

nämrxlen • . 

Det åligger arbetsförmedlingsbyrå och-ombudsman att noga följa 

med arbetsförhållandena samt att ti llhandagå arbetssökande och ar-

betsgivare med nya upplysningar därom ävensom att draga försorg om 

·sammanförande av anbud och efterfrågan på arbetsmar_knaden. 

Vid arbetsförmedling bör tillsE& att arbetsgivaren får den arbe-

tare, som föP den utbjudna arbetsplatsen är lämpligast oo h bäst, och 

arbetare det arbete han bäst förmår ut föra. 

Arbetssökande, som anrrBL.t sig hos avdelning för specialförmedling, 

må registreras blott, om han företer · arbetsintyg eller annars för 

~vdelningsföreståndaren tillfredsställande utrett, att han inne-

har insikt och förfarenhet på det arbetsområde, på vilket avdelnin-

gen förmedlar arbetare o 

9 §. 

Är arbetssökande till arbete uppenbart oförmögen, må han icke in-

tagas i arbetsförmedlingsbyrås eller -ombudsmans förteckningar. 



Finnes skäl att mis$änka, att person, som anmält sig såsom ar , Arbetsförmedlingsbyrå må icke åläggas till arbetslöshetsvården 

betssökande, kan undePkastas i lagen om lösdrivare stadgade åt~ hörande eller andra för arbetsförmed Ungen främmande uppgifter. 

gärder, skall arbetsförmedlingsbyrå eller -ombudsman aärom göra 
an .. Dock tillkommer cet arbetsförmedlingsbyrå att för arbetssökande, som 

mälan hos vårdnämnden för erforderliga åtgärder • • Befinnes på grund _ är medlem av arbetslöshetskassa, utfärda bevis över arbetslöshet. 

av sådan anmälan eller eljest personen i fråga vara lösdrivare, önskar medlem av arbetslöshets kasBa erhålla arbets löshetsintyg, 

skall vårdnämnd-en därom underrätta arbetsförmedlingsbyrån eller .. 
0
m .. förebringe då, sedan han b~ivit arbetslös, arbetsförmedlingsbyrån 

buds mannen, som avför honom ur förteckningarna, tills lö sdri varv år .. eller -ombudsmannen bevis däröver, att han är medlem i .kassan, 

den upphört. 
samt anmäle sig såsom arbetslös. Arbetsförmedlingsbyrån eller -om-

Vägrar arbets lös arbets sökande ut an gi 1 tigt skäl att mottaga. budsmannen nger bestämma, huru ofta han för arbetslöshetens konsta-

ba.ns arbetsskicklighet motsvarande arbete emot lön, som bör ans es terande-bör låta. 2 vstämpla sitt arbetslöshetskort. 

skälig, skall arbetsförmedlingsbyrån eller -ombudsmannen göra anmä- 11 §. 

lan därom hos, v årdnämnden. 
L~na skapsnämnden är berättigad att, där så nödigt prövas, be-

Bryter arbetssökande mot arbetsförmeQ.lingsb:ty-rås ordningsstadgar stämma, att å arbetsförmea.ltngsbyrå skola_ inrättas särskilda vänt-

eller uppträder han eljest å byrån på ett opassande sätt, vare by- och byrårum för skilda avdelningar ävensom för manliga och kvinnliga 

råns föreståndare berättigad att· tilldela honom varning. Därest pla tssökana.e eller ock att olika tid er för · byråns öppenhållande 

föreeelsen eller det opa.Ssande upptrtidandet upprepas eller är av grö! - skola för ända målet iakttagas. 

re art, vare arbetsförmedlingsnämi:aden på framställning av byråns fö• 12 §. 

reståndare berättigad att avföra honom ur byråns förteckningar f ör Av arbetstvist föranledd arbetsinställelse medför, icke ändring i 

en tid av högst ett år. Nämndens beslut må icke överklagas. arbetsförmedlingsbyråns eller -ombudsmans verksamhet. Dock böra 

10 §. dessa införskaffa noggranna uppgifter om tvistens beskaffenhet och 



omfattning samt däro1u lämna upplysningar åt personer .. , som anhåll a. oin 

arbetsförmedling. 

Vägran att emottaga arbete på arbetsplats, som är underkastad ar .. 

bets konflikt, må icke utgöra anledning ti 11 i 9 § 3 mom. åsyftad an .. . 

mälan hos vårdnfunnd. 

13 §. 

Landskapet deltagel" . i kostnaderna för kommuns .eller interkommunal 

arbetsförmea.lingsbyrå mep. fyratio procent av byråns verkliga års-

utgifter. Dessa utgöras av byr{ins avlönings- nch hyresutgifter , koatt 

nadern~ för lyse, värme och renhållning, telefon- och telegra.tnav-

gifter, annons- och reklarnµtgifter samt utgifter för anskaffande av 

skrivtillbehör och av landskapsnämndeh go::'lkända blanketter. Är 

byrån inrymd i kommun tillhörig lokal, räknas sås pm hyresutgift på 

orten skälig an~edd hyra för dylik lägenhet . 

Av i 1 rnom . nämnda utgifter för SJ;X3 cialarbetsförmedling utgi1r 

ersättningen med femtio prpcent eller, om larrlskapsnämnden med hän• 

syn till särskilda omständ,igheter prövar nödigt, med en större an• 

del . 

~å snart utgiftsstat f-Or arbetsförmedlingsbyrå blivit faststä lld, 

skall avskrift därav tillsändas landskapsnämnden
0 

14 §. 

För varje av arbetsförmedlingsbyrån verkställd sjömansförmed-

ling och åt kommun, som har arbetsförmedlingsombudsman, för varje . av 

ombudsmannen förmedlad anställning i fria eller andra för arbets-

löshetens lindrarrle anordnade arbeten i egen kommun samt för var je 

förmedling av enahanda arbete i annan kommun erlägg er landskapet 

bidrag med belopp,,som därför fastställts 1 riket, varjämte kommuh, 

där arbetsplatsen är belägen, erhåller ett bia.rag med därför jämväl 

i riket fastställt belopp, om denna kommuns arbetsförmedlingsombuas-

man medverkat via förmedlingen. 

15 §. 

önskar förening utöva srbetsförmedli~, söke tillstånd därti 11 

hos landskapsnämnden. Sk~ll föreningen förmedla arbete eller arbe-

tare enbart åt egna medlemmar, bör den vid ansökan om tillstånd 

uppgiva,, huruvida den ärnar för sin förmedling uppbära avgift och, 

om så ttr fallet, ti 11 vilket belopp. 

Över ansökningen skall utlåtande av vederbörande kommuns full-

mäktige införskaffas. 

Tillstånd må beviljas för högst fem år i sänder, och böra däri 

angivas de villkor, på vilka föreningen får utöva förmedling. 

I ~ 
I 
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Då förening söker till3tånd att bedriva arbet~rmedling , skall 

i ansökningen uppgivas: 

1) föreningens namn och hemort; 

2) föreningens arbetsförmedlingsbyrås namn och postadress; 

3) på vilka arbetsområden byrån avser att förmedla arbete el ler 

arbetare; samt 

4) antalet medlemmar i föreningen, så ock, där föreningen ärnar 

mot avgift förmedla arbete· eller arbetare åt egna medlemmar, me d-

lemsavgiftens och tilläventyrs ifrågakommande inskrivningsavgifts 

stor lek. 

Ansökningen bör åtföljas av föreningen rörande utdrag ur före-

ningsregistret. 

16 § • . 

Person, som förestår a:v förening utövad arbetsförmedling, bör 

hava för uppdraget godkänts av landskapsnänmden·. För godkännande 

erfordras utredning' därom, att vederbörarxle åtnjuter medborgerl igt 

förtroende, råder över sig och sin egendom och i övrigt har eg en-

skapar, som garantera en regelbunden och ändamålsenlig arbetsför-

medling. 

17 §. 

Förening , som bedriver specialarbetsförmedling , må beviljas bi-

drag ur -1.andskapsmedel •hpg -st till. belopp, som i 14. § sägs, där ej 

landskapsnB.mnden i något fall med hänsyn till sarskilda förhållan-

den prövar nödigt bevilja ett högre bidrago 

18 §. 

Avgift får ej uppbäras av arbetss ökarrl e, 'som an lit ar arbets-

förmedlingsbyrå eller -ombudsman. Av arbetsg ivare, som anlit&r 

byrå eller ombudsman, får för utfö~förmedling uppb ä ras avgift, 

som årligen fastställes av lMdskapsnämnden på försle.g av arbets-

förmedling snämnd. 

Förening, som efter erhållet tillstånd förmedlar arbete eller 

arbetare enbart åt egna medlemmar, iir berättigad att av dessa för 

sådan förmedling uppbära en avgift, som vid tillståndets beviljanö e 

bestämts. 

. 19 §. 

Ej må arbetsförmedling utövas i samband med restaurant-, kafe-

eller annan dylik rörelse. 

20 §. 

Arbetsförmedlingsbyrå och -ombudsman samt förening, som erhål-

li t tillstånd till arbetsförmedling, äro skyldi g a att samarbeta 



med de kommunala myndigheterna och inrättningarna i larrtskapet sa.in 

arbetsförmedlingsbyråer och -ombudsmän i riket. 

21 §. 

Angående ~in arbetsförmedlingsverksamhet äro arbetsförmedlings .. 

byrå och -ombudsman samt förening, som med i"Jederbörligt tillstånd 

utövar arbetsförmedl in!'J', förpliktade att ti 11 lands kapsnämnden av .. 

giva nödiga statistiska och andrg uppgifter enligt av landskaps -

nämnden utfärdade närmare anvisningar. 

Vid arbetsförmedlingen erforderliga blanketter fastställas av 

landskapsnärrinaen. Do blanketter, som ~ro föreskrivna att användas 

f ö r meddelande av uppgifter till lan:'iskapsn~mnden, tillhandahål las 

vederbörande kostnadsfritt. 

22 §. 

I denna landskaps lag nämnd ersättning oo h bl.ar agf ka 11 för var ja 

kalenderår sökas hos land~ kaps nämnd e n innan utgången av ro1pri 1 månad 

påföljande år. Ansökan sk.all åtfölj as av ti 11 riktighet en best yrkt 

utdrag ur arbetslöshe tsbyråns ,räkenskaper samt av en ti 11 ri ktigha-

ten av arbetsförmedlingsn~mnd ens ordförande och föreståndaren för 

a~betsförmedlingsbyrån beatyrkt avskrift av förteckning över ver kst 

förmedling, arbetssökanden, arbetsgivaren och den kommun, där de n 

bel ·ag· en eller vid fråga om s jörnansförmedli_ng besatta platsen är 

· skett ävens0m fartygets regelbundna det fartyg, varå påmönstring 

rutt. 

SöR:es bidrag för arbetsförmedlingar, som verkställts av arbets-

förmedlingsornbudsman eller förening, som härtill erhållit vederbör-

ligt tillstånd,- skall ansökan åtföljas av förteckning, till riktig-

beten .bestyrkt av ombudsmannen eller föreståndaren för förenings 

arbetsförmedling och innehållande i 1 mom. nämnd_a uppgifter. 

Ansökan om ersättning och bidrag skall åtföljas jämväl av be-

rättelse över arbetsförmedlingen föregående år. 

23 §. 

Iakttagar icke arbetsförmedlingsnärrnden, arbetsförmedlingsbyrån 

eller -ombudsman t sin verksamhet vad i denna landskapslag eller 

annorstti.des föreskrivits, och vidtages ej oaktat påminnelse inom ut-

sat i t t ·a r·a·ttelse, kan lanö.skapmä.mnden förklara kommun eller kom-

munerna hava för viss tid förverkat rät ten ti 11 ersättning el ler 

bidrag enligt denna lands kaps lag. 

24 §. 

Förening beviljat tillstånd till arbetsförmedling kan av land-

drnpsnämnden åt erlrnllas, där föreningen icke iakttagit lag el ler i 
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tillståndet upptagna villkor eller ock mis~bruk i dess arbetsför .. 

mea ling yppats. 

25 §. 

Anmälan ti 11 ~rbet sförmedliq; sbyrån eller arbe tsförmea 1 ings om-

budsman av arbetssö~ande, som erhållit arbete el ler av annan orsak 

ej längre är i behov av arbetsförmedling,. samt av arbetsgivare, so
111 

efter att hava anhållit om arbetsförmedling, utan sådan förmedli ng 

erhållit behö1{lig arbetskraft eller av annan orsak önsl:ra.r undva rn ' 

arbetsförmedling, bör o~drtövat ske. 

26 §. 

A. landskapsnämnden a.nkqmmer att övervaka efterlevnaden av denna 

landskapslag.och på grund av densamma utfärdade bestämmelser. I 

sådant syfte är lands lm.psnämnden berättigad att låta inspektera ar• 

betsförmedlingsbyrås och arbets~örrnedling sombudsmansverksamhet , så• 

vitt den fal ler inom området för denna lands l:ra.psl ag, och bör land• 

skapsnämndens representant beredas tillträde t111 byrålokalerna och 

tillgång till alla hanqling ar, all skriftväxling och räkenskaperna• 

~7 §. 

Var, som utan lov eller åsidosättame av stadgandena i denna 

landskapslag, utövar arbetsförme.dling, straffas med högst femti o 

dagsböter• 

Har gärningen begåtts 1 förvärvssyfte eller äro omständigheterna 

0 a vare straffet minst etthundra dagsböter. eljest för svar an e, 

Mariehamn den 18 februari 1948. 

På landskapsnämndens vägnar$ 

Viktor Strandfält. 

Lands kaps sekreterare 

Ch. Stormborn. 


