
NÄRINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 
Ändring av landskapslagen om arbetsförmedling 

SAMMANFATTNING 

Landskapsstyrelsens förslag 

nr 11 
FR nr 18 

Landskapsstyrelsen föreslår att landskapslagen om arbetsfö1medling ändras så att 

möjligheterna att bedriva arbetsförmedling utökas att omfatta både enskilda och företag. 

Arbetsförmedling skall få bedrivas endast med tillstånd av landskapsstyrelsen för högst 

fem år i sänder. Tillståndssystemet är i huvudsak oförändrat men tillstånden skall 

kunna beviljas friare än för närvarande. 

Utskottets förslag 
Utskottet omfattar landskapsstyrelsens förslag. 

UTSKOITETS SYNPUNKTER 
Utskottet framhåller vikten av att arbetsförmedlingsverksamheten effektiviseras. Det 

föreliggande lagförslaget är ett led i denna process. Lagförslaget möjliggör konkurrens 

och kan på så sätt stimulera den i landskapets regi befintliga arbetsförmedlingens 

verksamhet. Utskottet framhåller att olika åtgärder bör vidtas för att på alla tänkbara 

sätt få ner arbetslösheten i landskapet och om möjligt uppnå i det närmaste full 

sysselsättning. 

Utskottet finner skäl föreligga att pröva om möjligheterna att bedriva arbetsförmedling 

för andra än landskapet bidrar till att sänka arbetslöshetsnivån i landskapet. Utskottet 

understryker dock att ytterligare åtgärder är av betydelse för att bemästra 

arbetslöshetsproblematiken. Utskottet har erfarit att landskapsstyrelsen f.n. planerar en 

översyn av den arbetskraftspolitiska lagstiftningen. 

Arbetsföm1edlingsbyrån handhar många olika uppgifter, däribland utbetalning av stöd. 
Arbetsförmedlingens många uppgifter resulterar i att förhållandevis litet av 

tjänstemännens totala arbetstid kan användas till fönnedling av arbete. Lagförslaget 
innebär att arbetsförmedling i privat regi till en del kan komma att avlasta 

arbetsförmedlingsbyråns arbetsbörda vad gäller förmedling av arbete. 

Utskottet anser dock att de privata arbetsförmedlingar som eventuellt kommer att 

uppstå förmodlingen inte kommer att avlasta den av landskapet bedrivna 
arbetsföm1edlingen på ett sådant sätt att dess resurser inte behöver utökas i tider av hög 

arbetslöshet. Utskottet anser därför att landskapsstyrelsen i planeringen av 
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arbetsföm1edlingens resursbehov fortsättningsvis bör beakta arbetslöshetsnivån 

landskapet. 

ÄRENDETS BEHANDLING 
Lagtinget har den lO april 1996 inbegätt näringsutskottets yttrande över 

framställningen. 

Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamöterna Anders Eriksson och Erik 

Tudeer, byråchefen Harry Sjölund samt t.f. lagberedningschefen Lars Karlsson. 

I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Tage Boman, vice 
ordföranden Ronald Boman samt ledamöterna Lisbeth Eriksson, Häger och Sjöstrand. 

Ledamöterna Lisbeth Eriksson och Sjöstrand har fogat reservation till betänkandet. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG 
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

Mariehamn den 21 maj 1996 

Ordförande 

Sekreterare 

att Lagtinget måtte anta det i 
framställningen ingående 

lagförslaget oförändrat. 

Tage Boman 

Niclas Slotte 



RESERVATION 

Vid behandlingen av landskapsstyrelsens framställning nr 18/1995-96 om 

ändring av landskapslagen om arbetsförmedling har vi undertecknade i 
näringsutskottet föreslagit att lagförslaget om arbetsförmedling skulle läggas 

vilande till den i framställningen aviserade arbetskraftspolitiska 

lagrevisionen. Frågan om privat arbetsförmedling skulle då sättas in i ett 

större sammanhang. Vi har därför i utskottet reserverat oss mot att ärendet 

från utskottet förs till lagtinget för fortsatt behandling. 

Vidare önskar vi framhålla att landskapsstyrelsen borde pröva en 

effektivering av arbetsförmedlingen genom att skilja ren förmedling av 

arbete från t ex utbetalning av ersättningar och en rad andra uppgifter som 
åligger arbetsförmedlingen. 

I framställningen anser landskapsstyrelsen att: 11 den konkurrens som 
möjliggörs genom lagförslaget väntas verka stimulerande på den 

arbetsförmedlingsverksamhet som bedrivs av landskapet". Vidare enligt 

framställningen ": målet är att möjligheten till arbetsförmedling också i 
privat regi skall visa sig som en minskning av arbetslöshetsgraden i det 

åländska samhället och en ökning av effektiviteten inom landskapets 

näringsliv 11
• 

Vi anser att arbetsförmedling på affärsmässig grund inte kommer att 

förbättra de arbetslösas situation och inte heller kommer att öka 

sysselsättningen i landskapet. Dessutom föreligger inte möjligheterna för 
konkurrens eftersom landskapsstyrelsens arbetsförmedling enligt lag är 
avgiftsfri. 

J· 
Lisbeth Eriksson 

~ 
Leo 


