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KULTIJRlITSKOTTETS BETANK!\NDE nr 10 /1981 -8 2
med anledning av ltl Barbro Sundbacks m.fl.
hemställningsmotion till landskapsstyrelsen
angående utarbetande av nytt förslog till
landskapslag om studieledighet.
Landstinget har inbegärt kulturutskottets utlåtande över nämnda hemställningsmotion. Med anledning härav får utskottet, som hört ombudsmannen för
Alands arbetsgivareförening Rune Karlström och ordföranden för Alands Fackliga landskapsorganisation Guy Smeds, vördsamt anföra följande.
Landstinget beslöt den 18 september 1981 förkasta landskapsstyrelsens framställning till landstinget med förslag tiJ 1 lands1rnpsJ ag om studie] e<lighct
(framst.nr 23/1980-81). Samtidigt hemställde landstinget om att landskapsstyrelsen efter hörande av arbetsmarknadens organisationer i brådskande ordning utarbetar en ny lagframställning i ärendet. Som motiv för förkastande
av framställningen anfördes dels lagförslagets bristande beredning, dels att
förslaget vid andra behandlingen i landstinget erhållit en icke acceptabel
utformning. Vid utarbetande av den nya framställningen skulle denna enligt
landstinget bättre anpassas till behovet av reformen rörande studieledighet
inom landskapet och till det åländska näringslivets struktur (stu nr 45a/
1980-81).
Den lagstiftning som i riket närmare reglerar rätten till studieledighet,
vilken låg till grund för det av landstinget förkastade förslaget, baserar
sig till sina huvuddrag på överenskommelser som träffats genom riksomfattande kollektivavtal. De har sålunda tillkonnnit som resultat av förhandlingar
mellan två parter. Eftersom de nämnda kollektivavtalen är riksomfattande
till sin karaktär, är de romgivande fur arbetsmarknadens p:trter furen i landskapet Al.and.
Ur denna synvinkel vore det angeläget att den komp]etterande lagstiftning som
avtalen förutsätter, i detta fall rörande studieledighet, borde åvägabringas
även i landskapet Aland. Denna omständighet har för utskottet påpekats av
såväl arbetsgivarnas som arbetstagarnas representanter. Med beaktande av att
bestämmelserna om studieledighet baserar sig på överenskommelser i kollektivavtal, har det även påpekats att en eventuell åländsk lagstiftning i så
ringa grad som möjligt borde avvika från rikets motsvarande lagstiftning för
undvikande av tolkningstvister rörande ko1Jckt.ivavtalcts til1ämpning.
Enligt vad utskottet erfarit har landskapsstyrelsen hittills inte vidtagit
några som helst åtgärder med anledning av landstingets hemställan i septem-

ber 1981. Med hänsyn till det tidigare beredningsarbetet och behandlingen
i landstinget borde någon mera omfattande beredning från landskapsstyrelsens
sida inte vara nödvändig för att åstadkomma ett nytt lagförslag i saken.
Enligt utskottets uppfattning kC!n närmast två alternativ komma i fr;'lga, ;:mtingen en blankettlag varigenom rikets lagstiftning bringas i kraft även
i landskapet eller en ny framställning på basen av den tidigare och de riktlinjer landstinget anvisat. Med hänsyn till vad ovan anförts har man från
arbetsmarknadsparternas sida inte ställt sig främmande till metoden med en
blankettlag 5 en utväg som utskottet för sin del anser att med fördel kunde
prövas,
Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föres1 å
att Landstinget måtte hemställa hos landskapsstyrelsen om att en ny framställning till förslag om landskapslag om studieledighet utarbetas senast till början av landstingets höstsession 1982.
Mariehamn den 13 april 1982.
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