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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 20/1977-78 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställning 

till landstinget med förslag till ändring av 

Ålands landstings beslut om antagande av 

l)landskapslag angående ändring av landstings

ordningen för landskapet Aland, 

2) lanctkcpslag om tjänstekollektivavtal, 

3) landskapslag om kommunala avtalsdelega

tionen; 

4) landskapslag om konnnunalt tjänste- och 

arbetskollektivavtals inverkan på landskaps

understöd, 

5) lan&-kcpslag angående ändring av landskaps

lagen om konnnunalförvaltning i landskommuner

na i landskapet Åland, och 

6) landskapslag angående ändring av landskaps

lagen om konnnunalförvaltning i Marieharnns stad. 

Landstinget har över ovannämnda framställning inbegärt lagutskottets utlå

tande och får utskottet, som per telefon hört landshövdingen i landskapet 

Åland, vördsamt anföra följande. 

Landskapsstyrelsens framställning nr 10/1977-78 överlämnades till landstinget 

den 15 november 1977 och respektive landskapslag skulle enligt varje ikraft

trädelsestadgande träda i kraft den 1 april 1978. Den 25.01 1978 fattade 

landstinget sitt beslut i ärendet och dagen därpå expedierades handlingarna 

till Republikens Presidents kansli. Den i 14 § 2 mom. Självstyrelselagen för 

Åland förutsatta tiden om tre månader skulle alltså utlöpa först i slutet 

av april månad. Alandsdelegationen torde nu för sin del ha slutbehandlat 

lagförslagen men den tidsförskjutning som redan har inträffat skulle allt-

så med stor sannolikhet - om man inte vill förutsätta att Republikens 

President med yttersta skyndsamhet skall fatta beslut i ärendet - innebära 

att samtliga sex lagar skulle publiceras först en tid efter det de enligt 

respektive ikraftträdelsestadgande trätt i kraft. Ur lagtekniska syn-

punkter sett är det fullt möjligt att föreskriva att en lag skall till

lämpas från ett datum tigigare än ikraftträdelsedatum men det har där-

emot ansetts otillfredsställande att stifta en lag som skall träda i 

kraft vid ett datum som i tiden ligger före datum för lagens publice-

ring i författningssamlingen. I förvarande fall skulle alltså med stor 

sannolikhet också Republikens Presidents avgörande beslut komma att 

fattas efter datum för lagarnas ikraftträdande. Om man vill undvika ett 
sådant förfarande bör alltså,såsom landskapsstyrelsen i föreliggande fram

ställning föreslagit, ikraftträdelsedagen framskjutas. Hur man tekniskt på 
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mest ändamålsenliga sätt skall framskjuta da~um för en lland:skapslags i kraft

trädande finnes det oli.ka uppfat t ni ngar om.Lagutskottet har fpr sin del stannat 

för det förfarandet, att respektive slutstadgande eller paragraf genom 
' ' ' , 

ett nytt landstingsbeslut skulle ändras . Detta nya landstingsbeslut fogas 
' ' ' 

sedan till akten som av Alandsdelegationen överlämnas till RepublikE'.ns 
. ' 

President . 

Under hänvisning till ovanstående föreslår lagutskottet förty 

att landstingets beslut den 25 .01 1978 om 

antagande av 

1) landskapslag angående ändring av landstings

ordningen för landskapet Åland, 

2) landskapslag om tjänstekollektivavtal, 

3) landskapslag om konununala avtalsdelega

tionen, 

4) landskapslag om konununalt tjänste- och 

arbetskollektivavtals inverkan på landskaps

understöd, 

5) 1anct:JE<pslag angående ändring av landskaps

lagen om kommunalförvaltning i landskonununer

na i landskapet Åland, och 

6) landskapslag angående ändring av landskaps

lagen om konnnunalförvaltning i Marieharnns 

stad . 

skulle ändras sålunda, att 23 § 1 mom . i landskapsJJagen om tjänstekollektiv

avtal och 7 § 1 mom . i landskapslagen om konnnunala avtalsdelegationen skulle 

erhålla följande lydelse: 

"Denna lag träder i kraft den 1 juli 1978'.' 

ävensom att v kraftträdelsestadgandet i landskapslagen angående ändring av 

landstingsordningen för landskapet Åland, landskapslagen om kommunalt tjänste

och arbetskollek~ivavtals inverkan på landskapsunderstöd, landskapslagen an

gående ändring av landskapslagen om konnnunalförvaltning i landskonnnunerna i 

landskapet Åland sam~ landskapslagen angående ändring av landskapslagen om 

konnnwialförvaltning i Mariehamns stad skulle erhålla följande lydelse: 

"Denna lag träder i kraft den juli 1978" . 

Mariehanm den 6 marspi97 • r? 1~ 
Jan-Erik~f:~s 

nordförande. 
Närvarande i uts o et:ordföranden Lindfors, 
Arvidsson och Berg . 


