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.STORA UTSKOTTETS betänkande nr 14 /-197172 med anledning av Ålands landskapsstyrelFramst. nr 45/1971.
ses framställnin g till Åla nds landsting
med förslag till landskapsla g om sysselsättning.
Landstinget, som i ärendet fått mottaga la gutskottets betänkande
n 11/1971-72, har däröver inbe gärt stora utskottets utlåtande.
St ora utskottet har vid sin behandling av ärendet omfattat la gförs:iaget med de tillrättal ägganden, som lagutskottet föreslagit. I ett
eda avseende har det ansetts påkallat med ett förtydligande tillägg.
De ·ta gäller 23 § 1 mom., som utskottet föresl å r kompletterat med ett
ål0,gande för arbetskraftskommissionen att kalla landskapets ombud till
sin sammanträden. Utskottet har funnit detta ändamålsenligt, eftersom
larnskapets ombud skall äga besvärsrätt över kommissionens beslut ;
han JÖr beredas möjlighet att övervara sammanträ dena för att bli i tillfäll at t utöva sin besvärsrät~ då ju tiden för sökande av ä ndring
förel äs att räknas från det beslutet fattades.
U1?,Ko ttet har ä ven tagit ställning till de ändringsförslag, som
framstl..llts vid landstingets första behandling av lagutskottets betänkandE. uen icke kunnat omfatta dem , vad gäller 6 § emedan aktieköp i
principhänför sig till den privata sektorn av n äringslivet , varemot
sysselstttningslagen med de i stadgandet nämnda etödformerna avser kommunerna.i och kommunalförbundens arbeten av ir.i.veateringsnatur. Vad åter
gäller can föreslagna ändringen av 7 § till att omfatta endast personer
med å l än~k hembygdsrä tt torde man enligt utskottets uppfattning icke
i la gen kmna inf'öra en strängare regel än den i riksla gen omfattade
domicil pr ~ncipen.

Med här..vi.sning till vad h är a nförts f år stora utskottet förty vördsamt föres::..2.
att Landstinge t måtte antaga landskapslag
om sysselsättning i enlighet me d l agutskottet s
fö rs lag, med följande ändring:
23 §.
Den som ici.:e åtnöjes med arbetskraftskommissionens beSlut äger
rätt att söka ändring däri medelst besvä:c hos arbetskraftsministeriet
såvitt gäller be slutets laglighet. Besvär över beslutets ändamå lsenli ghet anföres hos landskapsstyrelsen. På landskapets vägnar utövas rätten
till ä ndringssökande av l andskapets ombud~ till vilket uppdrag l andskapsstyrelsen förordnar lämpli g tjänsteman vid landskapets centrala
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åIDbetsverk, och vilken bör erhå lla kallelse till arbet skraftskornmissionens sammanträden.
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Mariehamn den 16 december 1 ~
71.
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Närva rande i utskottet: Or:J.föranden B. Ha g ström 9 viceordföranden P.
Söderström9 medlemmarna E. Berg (delvi s ) 9 B. Björklund, S. Friberg 9 R.
3anders , 0. Salm ~n och G. Sundberg samt ersättarna W. Nordlund och
G. Fagerlund (delvis).

