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LANDSKAPSSTYP.ELSENS FRAMST.ÄLLN ING 

till Landstinget med förslag till änd

ring av Ålands landstings beslut om 

antagande av 

1) Landskapslag angående ändring 

av landstingsordningen för landskapet 

Åland, 

2) landskapslag om tjänstekollektiv

avtal, 

3) landskapslag om kommunala avtals

delegationen, 

4) landskapslag om kommunalt tjänste- I 

och arbetskollektivavtals inverkan på 

landskapsunderstöd, 

5) landskapslag angående ändring av 

landskapslagen om kommunalförvaltning 

i landskommunerna i landskapet Åland 

och 

6) landskapslag angående ändring 

av landskapslagen om kommunalförvalt-

ning i Mariehamns stad. I 

Landstinget har efter framställning från landskapsstyrelsen 

(framst.nr 10/1977-78) den 25 januari 1978 fattat beslut om 11 r -
an tagande av landskapslag angående ändring av landstingsordningen ~ 
för landskapet Åland, landskapslag om tjänstekollektivavtal, land- 1 

skapslag om kommunala avtalsdelegationen, landskapslag om kommunal 

tjänste- och arbetskollektivavtals inverkan på landskapsunderstöd, 

landskapslag angående ändring av landskapslagen om kommunalför

valtning i landskommunerna i landskapet Åland och landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om kommunalförvaltning i Marie

hamns stad. Enligt ettvart beslut skall den därigenom antagna 

landskapslagen träda i kraft den 1 april 1978. Emellertid kommer 

det ej vara möjligt att kungöra lagarna förrän sagda datum passe

rat, vilket förhållande medför att lagarna erhåller retroaktiv 

verkan. Enär det ej varit landskapsstyrelsens avsikt att de skall 

erhålla dylik verkan, föreslås att ikraftträdelsedagen framskju

tes till den 1 juli 1978. 

Med ~~~v~sning t ill det anförda hemställer landskapsstyrelsen 

att ikraftt1rädelsestad,gandet ibeslutet 0m antagande av landskaps

lag an gående ändring av landstingsordningen i landskapet Åland 



---

- 2 -

ändras så att lagen träder i kraft den 1 juli 1978, 

att 23 § 1 mom. i beslutet om antagande av landskapslag om 

tjänstekollektivavtal ändras så att lagen träder i kraft den 

1 juli 1978, 

att 7 § 1 mom. i beslutet om antagande av landskapslag om 

kommunala avtalsdelegationen ändras så att lagen träder i kraft 

den 1 juli 1978, 

att ikraftträd~lsestadgandet i beslutet om antagande av 

landskapslag om kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtals in

verkan på landskapsunderstöd ändras så, att lagen träder i kraft 

den 1 juli 1978, 

att ikraftträde.lsestadgandet i beslutet om antagande av land

skapslag angående ändring av landskapslagen om kommunalförvalt

ning i landskommunerna i landskapet Åland ändras så att lagen 

träder i kraft den 1 juli 1978, samt 

att ikraftträdelsestadgandet i beslut~t om antagande av land

~kapslag angående ändring av landskapslagen om kommunalförvalt

ning i Mariehamns stad ändras så, att lagen träder i kraft den 

1 juli 1978. 

Mariehamn den 2 mars 1978. 

L a n t r å d 
~ /4111l!u,,, 

Alari H~äggfJ'~ m -J 

Lagberedningschef cha-&~ e J:nsson. 
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