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till Landstinget med förslag till 

landskapslag angående ändring av 

1 ands kaps 1 agen om kommun a 1 :1 :1vt :1 l s

de legationen. 

Ändring i kommunala avtalsdelegationens beslut i andra ärenden 

än sådana som gäller ingående eller tillämpning av tjänste- eller 

arbetskollektivavtal får sökas genom besvär såsom därom är särskilt 

stadgat. När sådant beslut har delgivits kommun och kommunnlförbund 

har den ordning som stadgas i lagen om delgivning i förvaltnings

ärenden (FFS 232/66) tillämpats. Enligt denna lag skall delgivning 

verkställas genom officiella tidningen eller genom offentlig 

kungörelse på anslagstavla. I anslutning till delgivning genom 

officiella tidningen skall meddelande om delgivning sändas per 

post till vederbörande. Dessutom skall det göras upp en förteck

ning över till vem, när och under vilken adress kungörelsen sänts 

ut. På grund av dessa tilläggsåtgärder har delgivningen visat sig 

vara komplicerad och arbetkrävande. Rättssäkerheten kan inte 

anses fordra ett dylikt förfarande, eftersom delgivning till 

kommun och kommunalförbund i allmänhet sker genom tjänstebrev. 

För att förenkla avtalsdelegationens delgivningsförfarande 

föreslås att till landskapslagen fogas en bestämmelse om att 

kommunala avtalsdelgationens protokoll skall framläggas till på

seende, att kungörelse därom sker på avtalsdelegationens anslags

tavla samt att kommun och kommunalförbund skall underrättas om däri 

avsedda beslut. I övrigt skulle bestämmelserna i landskapslagen om 

offentliga kungörelser (17/26) iakttas. Bestämmelserna föreslås 

intagna i en ny 6a §. 
Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till 

antagande 

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

om ändring av landskapslagen om kommunala avtalsdelegationen. 

I enlighet med landstingets beslut fogas till landskapslagen 

den 19 april 1978 om kommunala avtalsdelegationen (24/78) en ny 

6a § som följer: 
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6a §. 
När avtalsdelegationens protokoll justerats, skall beslut som 

avses i 8 § 2 mom. framläggas till allmänt påseende på avtals

delegationens byrå. Om tidpunkten för framläggandet skall på fUr

hand meddelas på avtalsdelegationens anslagstavla. I övrigt skall 

i tillämpliga delar iakttas bestämmelserna i landskapslagen den 

6 december 1926 om antagande av lagen om offentliga kungörelser 

(17/26). 

Kommuner och kommunalförbund skall genom tjänstebrev under

rättas om att framläggande ägt rum. 

Denna lag träder i kraft den 

Mariehamn den 30 oktober 1979 

L a n t r å d 

Tillfällig lagberedningssekreterare 


