
1976-77 Lt - Ls 

LAG- och EKON0}1IUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 6/ 

1976.,...77 med anledning av landskapsstyrelsens 

framställning till landstinget med förslag till 

landskapslag angående ändring av landskapslagen 

om sysselsättning. 

Med anledning av ovannämnda framställning, varöver Landstinget inbegärt lag.,. 

och ekonomiutskottets utlåtande, får utskottet, som i ärendet hört lagbered.,

ningssekreteraren Christian Wennström, arbetsförmedlingsbyråns chef Jarl Lind.,

qvist och lagutskottets ordförande Jan-Erik Lindfors, vördsamt anföra följande, 

Landskapsstyrelsen har l sin framställning föreslagit att besvärstiden vid 

besvär över arbetskraftskommissionens beslut skall ändras från 14 dagar till 

30 dagar. Eftersom frågan om besvärstidens längd underlyder riksmyndigheternas 

behörighet finner utskottet, att besvärstiden bör förlängas på angivet sätt. 

I avsikt att förtydliga stadgandet om besvärstid i 23 § 2 mom, i förslaget, har 

utskottet kompletterat momentet så, att det i lagen om ändringssökande i förvalt.,.. 

ningsärenden (FFS 154/50) ingående stadgandet, att besvärstiden räknas från 

den tidpunkt då besväranden fått del av både beslutet och vederbörlig besvärs.,.. 

undervisning, uttryckligen intagits i texten. 

Besvärstiden för landskapets ombud bör dock räknas från den dag då beslutet 

fattades. 

I lagförslagets ingress har en redaktionell ändring gjorts. 

Hed hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till antagande 

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

angående ändring av landskapslagen om sysselsättning. 

I enlighet med Landstingets beslut 

ändras 23 § 2 mom. landskapslagen den 19 april 1972 om sysselsättning (24/72} och 

fogas till 12 § ett nytt 2 mom. samt till lagen nya 24a C ~"-;lutn~ ~ l(ft Z~ l. § § 
såsom följer: 12 §. 

(2 mom. som framställningen). 

23 §. 

Besvärsskriften~ sk~JL.!i:!Js tä]-1~~il.IQ~~J<:r<l:ft.~l}ll!li.~:t~X.!.~!J .. 19:12i~~-§tE.:'i~!z'T~~.?.~ 
eller arbetskraftskommissionen inom 30 dagar från det besväranden fått del av 

*'-~~--~.~.~~/'9-"'~~-~~··"<~ ., • 

beslutet och landskapets ombud räknas 



-2-

besvärstiden från den dag då beslutet fattades. 

24a §. 

(Som frarnställningenl . 

26a §. 

(Som framställningen) , 

Mariehamn den l december 1976 , 

På lag- och ekonomi ~ ~-~n-rH--.<:...t c: vägnar : 

ffi~~: /~ 
ordförande 

F · ke Husen 

sekreterare . 

149 

Närvarande i utskottet:ordföranden Carlson , viceordföranden Sundberg, ledamöterna 

Lundberg , Söderlund och Björklund (delvis) samt ersättaren Söderström (delvis) .. 


