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1976-77 Lt - Ls framst nr 48 - Lu. 

LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 28/1976-77 med anled

ning av landskapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag till landskapslag angåen

de tillämpning av vissa 1 riket gällande författ

ningar rörande avlöning 1 skogs- och flottnings

arbeten. 

Med anledning av ovannämnda framställning, varöver Landstinget inbegärt lag

utskottets utlåtande, får utskottet, som i ärendet hört landskapsforstmästa

ren Paul Holmfors och lagberedningschefen Christer Jansson , vördsamt anföra 

följande. 

Lagutskottet, som har noterat att framställningen tillkommit utan att chefen 

för landskapsstyrelsens skogsbruksbyrå eller andra sakkunniga inom branschen 

har hörts, har erfarit att det för skogs- och flottningsbranschen torde före

komma endast ett kollektivavtal i hela riket, vilket avtal även inom land

skapet Aland tillämpats av såväl landskapsstyrelsen som övriga arbetsgivare 

inom branschen. Kollektivavtalets allmänna bestämmelser och lönetariffer har 

även funnits att tillgå i svensk översättning. 

I riket gällande lag och förordning om avlöning i skogs- och flottningsarbe

ten föreslås medelst blankettlag bliva antagna även inom landskapet Aland, 

dock sålunda att de ur författningarna härrörande förvaltningsuppgifterna 

skulle handhas av landskapsstyrelsen . Författningarna förutsätter emellertid 

en rätt omfattande förvaltnings- och övervakningsapparat , som landskapet 

åtminstone inte inom denna bransch för närvarande torde förfoga över och som 

icke heller planerats. Då Landstinget ej heller genom landskapslagstiftning 

kan ålägga riksmyndigheter att åtaga sig förvaltningsuppgifter i ärenden, 

som lyder under självstyrelsen, utan dessa åligganden i så fall skall regle

ras genom överenskommelseförordning, har lagutskottet funnit att lagförsla

get kräver ytterligare beredning . Lagutskottet har även erfarit att avsak

naden av ifrågavarande lagstiftning icke hittills vållat några problem inom 

landskapet enär riksmyndigheterna i praktiken full t tillfredsställande har 

skött de övervakningsuppgifter författningarna förutsätter . 

Med hänvisning till det anförda får lagutskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte förkasta lagförslaget. 

Mariehamn den 10 mars 1977 . 
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