1978-79 Lt - Ls framst. nr 21- Lu.
LAGUTSK01TETS BETÄNKANDE nr 25/1978-79 med anledning av landskapsstyrelsens framställning
till landstinget med förslag till
1) landskapslag om Ålands självstyrelsedag,
2) landskapslag angående ändring av 2 § landskapslagen om minuthandelns affärstid.
Med anledning av ovannämnda framställning har landstinget inbegärt lagutskottets
utlåtande. Utskottet har i ärendet hört verkställande direktören i Ålands Redarförening r.f. Justus Harberg, ordföranden i Ålands Köpmannaförening r.f. Paul
Eriksson, ombudsmannen i Ålands Företagarförening r.f. Ludvig Nordberg, sekreteraren i Ålands Handelslagsdistrikt Roger Sundman, ombudsmannen i Ålands Arbetsgivarförening r.f. Rune Karlström,ombudsmannen på Åland för Finlands Skeppsbefälsförbund r.f. Paul Hartvik, ordföranden för Ålands Maskinbefälsförening r.f.
Alf Suominen, representanten för sjöfolkets åländska samarbetsorgan Harry Blomqvist, ordföranden för Tjänstemän och Befattningshavare vid Ålands centralförvaltning r.f. Jarl Lindqvist samt ordföranden för Ålands Kommunaltjänstemän r.f.
Björn Grtissner. Med anledning av framställningen får lagutskottet vördsamt anföra
följande.

Nu föreliggande lagförslag är den femte framställningen i detta ärende inom fem
år (tidigare framställningar: Ls framst. nr 14/1973-74, Ls framst. nr 8/1975-76,
Ls framst. nr 33/1975-76 och Ls framst. nr 9/1977-78). Detta faktum vittnar i
sig om
hur svårt det varit
att åstadkomma en tillfredsställande lagstiftning om Ålands självstyrelsedag, ehuru inte några röster höjts mot högtidlighållandet av självstyrelsedagen som sådan.
En betydelsefull svårighet har alltid varit frågan om lagstiftningsbehörigheten
eftersom behörigheten på arbetsrättens område är delad mellan riksdagen och landstinget. Således äger landstinget enligt 13 § 1 mom. 6 punkten självstyrelselagen
för Åland (5/52), nedan självstyrelselagen, rätt att stifta landskapslagar om
arbetsavtal, arbetsreglemente och läroavtal samt arbetsförmedling medan lagstiftningsbehörigheten beträffande arbetarskydd, huvuddelarna av kollektivavtalslagstiftningen, medling i kollektiva arbetstvister ävensom annan arbetslagstiftning,
med ovannämnda undantag, är förbehållen Riksdagen. Genom att lagstiftning, som
reglerar arbetstiden,i den juridiska doktrinen som regel hänförts till arbetarskyddets område~har denna lagstiftning ansetts falla utanför landstingets behörighet. En lagstiftning beträffande allmänt högtidlighållande visst datum av
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Ålands självstyrelsedag reglerar uppenbarligen också arbetstiden varigenom
landstingets behörighet skulle vara begränsad till att reglera förhållandena
inom landskapsförvaltningen.
I samband med att landskapslagen om Ålands självstyrelsedag (26/76) ändrades
(21/78) har Högsta domstolen i sitt utlåtande i ärendet uttalat, att landstinget
beträffande kommunernas anställda ägde lagstiftningsbehörighet i stöd av 13 §
1 mom. 3 punkten självstyrelselagen. Dessutom konstaterade Högsta domstolen att
landstinget jämlikt 13 § 1 mom. 6 punkten självstyrelselagen ägde lagstiftningsbehörighet beträffande arbetstagare i arbetsavtalsförhållande. Emedan den landskapslag, som då förelåg för Högsta domstolens behandling, allenast berörde
landskapets och kommunernas i arbetsavtalsförhållande anställda arbetstagare,
har utskottet emellertid icke funnit att behörighetsfrågan ändock skulle vara
uttömmande och slutligt klarlagd. Eftersom Högsta domstolen dock under den senaste tiden i ett antal fall? däribland just landskapslagen om Ålands självstyrelsedag, intagit en för Åland mycket positiv stih1dpml.1: vid tolkningen av självstyrelselagen, har utskottet, trots ovannämnda betänkligheter, funnit att landstingets lagstiftningsbehörighet möjligen kunde anses omfatta samtliga arbetstagarkategorier i landskapet, dock med undantag för arbetstagare och tjänstemän
anställda av staten.
Även om den formella lagstiftningsbehörigheten således icke skulle utgöra hinder
för den föreslagna lagstiftningen kvarstår problemet, att lagstiftningen i
ingen händelse skulle nå statens anställda, som alltså skulle ställas i en annan
ställning än övriga arbetstagare. Denna kategori anställda är inte alldeles
liten till antalet och utför framför allt arbetsuppgifter, som i många fall är
helt jämförbara eller parallella med arbeten, som skulle vara inställda på
självstyrelsedagen, varför denna arbetstagargrupp ej borde bortses ifrån i
sammanhanget.
Utskottet har hört ett antal företrädare för intresseorganisationer på arbetsmarknaden. Enighet har rått om att självstyrelsedagen icke bör vara en fridag
som senare skall arbetas in ävensom att alla de arbetstagare, som på ett eller
annat sätt kommer i kontakt med Åland eller med högtidlighållandet av Ålands
självstyrelsedag, i princip bör behandlas lika och att bäst skulle vara om alla
arbetstagargrupper i detta avseende skulle vara jämställda. Detta har varit ett
huvudargument. Rätten såsom sådan till en betald fridag har däremot avsevärt
mindre poängterats.
Till följd av svårigheterna att förverkliga en lagstiftning, som i möjligaste
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mån skulle behandla alla arbetstagare lika, har lagutskottet åter~pptagit till
diskussion alternativet, att självstyrelsdagen alltid skulle högtidlighållas på
en söndag. Den självklara invändningen mot detta alternativ är naturligtvis,
att en högtidsdag, som är fixerad till ett visst datl.Illl, har mycket större genomslagskraft än en till närmaste söndag flyttad dag och uppnår dänned lättare den
status som eftersträvas för självstyrelsedagen. Å andra sidan gagnas självstyrelsen icke av att dess högtidsdag ständigt skulle vara ett återkonnnande irritationsmoment för delar av landskapets befolkning.
En särproblematik, som lagutskottet ingående diskuterat är sjöfarten~där svårigheterna att åstadkonnna en jämlik ställning för alla berörda arbetstagare är
speciella. I föreslagen form skulle lagförslaget innebära, att närmast de färjanställda skulle beröras av lagen. Detta skulle, enligt vad utskottet erfarit,
vara ägnat att skapa irritation på arbetsmarknaden, enär färjornas och passagerarfartygens personal redan nu anses åtnjuta förmåner, !;(LJ,lm inte tillkonnner
a11dr:1 sjömän.
För övrigt skulle dessutom statens landsvägsfärjor (t.ex.
m/s Klillllinge) falla utanför lagens tillämpningsområde. Ett utsträckande av lagens
tillämpningsområde att omfatta sarntliga'~artyg under åländsk flagg'skulle dock
i sin tur innebära, att cirka två tredjedelar av de ombordanställda, inklusive
de som är hennna på semester- eller vederlagsledighet, och som skulle omfattas
av lagen, icke skulle ha någon som helst anknytning till Åland. Bortsett från
andra aspekter på ett sådant arrangemang, skulle icke syftet med högtidlighållandet av Ålands självstyrelsedag främjas härav. Att begränsa lagens tillämpningsområde så, att den skulle gälla samtliga sjömän med hemort i landskapet
och anställda på åländska fartyg vore enligt utskottets uppfattning ett motiverat
och ändamålsenligt alternativ men detta alternativ har icke godtagits av sjöfolkets intresseorganisationer. Lagen kan icke utsträckas att gälla alla ålänningar eftersom landstingets lagstiftningsbehörighet är geografiskt begränsad
till landskapet Ålands territorililll, inklusive den utsträckning av territoriet
som i landskapet hennnahörande fartyg möjligen anses utgöra. Slutligen må dock
konstateras, att självstyrelsedagens firande inom sjöfartssektorn synes vara en
ren lönefråga, eftersom arbetet ombord i allmänhet icke är beroende av veckodagar eller helgdagar utan pågår fortlöpande.
Det är naturligtvis inte blott för sjöfolket som rätta högtidlighållandet av
självstyrelsedagen på visst fast datl.Illl skulle skapa problem. Yrkesfiskarna
skulle få svårigheter, eftersom fiskemottagare skulle hålla ledigt, jordbrukarna
skulle knappast ha möjlighet att alltid hålla en fridag mitt i veckan, den som
tillverkar produkter för leveranser enligt avtal kunde försättas i brydsannna
situationer, varor bortifrån skulle komma att levereras till Åland någorlunda
som vanligt och måste tagas emot etc.etc.
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-4Efter att sålunda ingående ha dryftat Ålands självstyrelsedags ställning och
de alternativa möjligheter för dagens högtidlighållande, som i olika sammanhang
framlagts, har lagutskottets flertal enats om att Ålands sj älvstyrelsedag trots
allt - för att därmed uppnå största möjliga jämställdhet och rättvisa för de
flesta - borde högtidlighållas andra söndagen i juni månad . Utskottets flertal
är naturligtvis också fullt på det klara med att självstyrelsedagens höga status
av Ålands egen nationella högtidsdag allra bäst skulle uppnås om dagen skulle
högtidlighållas just den 9 juni. Likaså har de som tagit detta beslut i utskottet beaktat att Åland, genom den grad av välstånd som regionen ändock uppnått,
torde i och för sig ha erforderliga ekonomiska resurser att visst datum högtidlighålla en sådan dag. Vid invägning i problematiken av alla olika faktorer
som dock bör beaktas, har utskottets majoritet kommit fram till slutsatsen att
målet att skapa största möjliga jämställdhet på arbetsmarknaden och samtidigt
härmed bereda flesta medborgare tillfälle att verkligen deltaga i högtidlighållandet av Ålands självstyrelse, bäst kan nås genom att förlägga dagen till
en söndag. Den jämställdhet som sålunda skulle eftersträvas, borde också på sitt
sätt medverka till att självstyrelsedagen verkligen hålles i helgd.
Lagutskottets minoritet, bestående av ·ledamoten Roald Karlsson, har omfattat
landskapsstyrelse:rsframställning med den ändringen att 7 §skulle omformuleras
så, att bestämmelserna i lagen skulle gälla alla sjömän med fast hemort på Åland
i tjänst på fartyg inregistrerade på Åland, oberoende alltså av var fartyget
skulle befinna sig den 9 juni .
Samtidigt med detta beslut har lagutskottets flertal också dryftat nödvändigheten
av att den andra söndagen i juni månad verkligen görs till en för Åland nationell
högtidsdag. Det är knappast tillräckligt att stifta en lag om firande av viss
dag såsom högtidsdag, utan man måste också gå ut till medborgarna och på olika
sätt göra dem förtrogna med dagen och dagens innebörd och innehåll . Hitintills har
firandet av både Ålands Flaggas dag och Ålands självstyrelsedag gått många
förbi. Qn nu inte ens högtidlighållandet av självstyrelsedagen i form
av en
betald, extra fridag i början av sommaren skall förekomma, måste det verkligen
till en kraftsamling för att allmänt få till stånd dagens högtidlighållande på
ett värdigt och innehållsrikt sätt. Inom utskottet har framförts tankar om att
en permanent festkommitte borde tillsättas för att planera och genomföra över
hela landskapet högtidlighållandet av självstyrelsedagen .
Vid tidpunkt, när landskapet Åland har möjligheter att genomföra en lagstiftning,
som kan möjliggöra högtidlighållandet av självstyrelsedagen på lika villkor för
alla kategorier arbetstagare i landskapet, oberoende av till vilket datum dagen
förläggs, kan man - om det då fortfarande anses aktuellt med en förflyttning -
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-5på nytt taga upp diskussionen i denna fråga. I dag har utskottets flertal ansett, att det väsentliga i sammanhanget skulle vara att fastslå en dag som verkligen av de flesta kan uppfattas som en högtidsdag värd att utan irritation i
sinnet högtidlighållas överallt på Åland.
Genom lagutskottets beslut att föreslå, att självstyrelsedagen skall förläggas
till den andra söndagen i juni månad, har lagförslaget i tekniskt avseende förenklats. Genom att arbetena i regel är inställda på söndagar och arbete, som
trots allt utföres på söndag,berättigar till söndagsersättning, har framställningens 2, 3, 4 och 7 §§ kunnat strykas. I arbetstidslagarna ingår särskilda
straffstadganden för brott mot dessa lagar, varför även framställningens 6 §
strukits såsom obehövlig. Lagutskottet föreslår icke någon ändring i det i framställningen ingående lagförslaget, att minuthandel på självstyrelsedagen icke
får bedrivas.
Med hänvisning till det anförda får lagutskottet vördsamt föreslå
att Landstinget måtte antaga lagförslagen sålydande:
La n d s k a p s 1 a g
om Ålands självstyrelsedag.
I enlighet med landstingets beslut stadgas:
1 §.

Till åminnelse av Ålands landstings första sammanträde den 9 juni 1922 skall
årligen den andra söndagen i juni månad högtidlighållas såsom Ålands självstyrelsedag.
Självstyrelsedagen omfattar det dygn, som börjar klockan OOnatten till sagda
dag. I regelbundet arbete i två eller tre skift (uteslutn.) kan detta dygn dock
räknas begynna sex tlinmar senare.
(Uteslutn.).
2 §.
(Såsom 5 § i framställningen).
(Uteslutn.).
""j.,~-.~~~

3 §.

(Såsom 8 § i framställningen).

4 §.
(Såsom 9 § i framställningen).
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-6La n d s k a p s 1 a g
angående ändring av 2 § landskapslagen om minuthandelns affärstid .
(Likasom framställningen) .

II

Marieharnn den 29
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ordförande
sekreterare.
Närvarande i utskottet:ordföranden Lindfors, viceordföranden Andersson samt
ledamöterna Bengtz, Roald Karlsson och Erik Sundberg ävensom ersättarna Dahlen
(delvis och Öberg (delvis).
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