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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 17a/1986-87 med anledning av land

skapsstyrelsens framstäJJning tilJ 

landstinget med förslag till 

1) 1andskapslag om ändring av lands

tingsordningen för landskapet Åland, 

2) landskapslag angående ändring av 

7 § landskapslagen om Ålands land

skapsstyrelse, 

3) landskapslag om tjänstledighet för 

uppdrag som landstingsman eller leda

mot av landskapsstyrelsen, 

4) landskapslag angående ändring av 

14 § landskapslagen om av löning i 

Jandskapsförval tningen under 1 ydande 

tjänster eUer befattningar uti landska

pet Åland, 

5) landskapslag angående ändring av 

2 § landskapslagen om tjänstekollek

tivavtal, 

6) landskapslag om ändring av 54 § 

kommunallagen för landskapet Åland, 

7) landskapslag om ändring av land

skapslagen angående ti!lämpning 

landskapet Åland a\' vissa riksförfatt

ningar rörande arbetsavtal samt 

&) landskapslag om ändring av land

skapslagen angående tillämpning av 

vissa författningar rörande sjömäns 

arbetsavtal. 

Vid lagförslagens andra behandling har landstinget med stöd av 53 § 2 mom. 

landstingsordningen beslutat inbegära nytt betänkande av stora utskottet i ärendet. 

I anledning härav har utskottet behandlat ärendet och beslutat följande. 

Utskottet har omfattat lagutskottets betänkande i fråga om förslagen till ändring 

av landstingsordningen för landskapet Åland, 7 § landskapslagen om Ålands 
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landskapsstyrelse, 54 § kommunallagen för landskapet Åland, landskapslagen an

gående til!ämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande arbets

avtal och landskapslagen angående tillämpning av vissa författningar rörande 

sjömäns arbetsavtal. 

Utskottet har även omfattat lagutskottets förslag att lagförslagen angående 

ändring av 14 § Jandskapslagen om avlöning i landskapsförvaltningen underlydande 

tjänster eller befattningar uti landskapet Åland och angående ändring av 2 § 

landskapslagen om tjänstekollektivavtal förkastas. Ledamoten Sagulin , som ansåg 

att dessa lagförslag bör antas enligt framställningen, dock så att ikraftträdelse

bestämmelserna ändras på så vis att lagarna inte strider mot gällande tjänstekol

lektivavtal, anmälde avvikande åsikt. 

Utskottet önskar dock i detta sammanhang principiellt framhålla, att målsättnin

gen vid kommande avtalsförhandlingar bör vara att tjänstemännens dubbla avlöning 

under tjänstledighet för offentliga förtroendeuppdrag avskaffas. 

Utskottet beslöt efter omröstning (5-5) med ordförandens röst som utslagsgivande 

föreslå, att landskapets anställda i fråga om tjänstledighet för uppdrag som 

landstingsman uppdelas i två kategorier enligt framställningen. Viceordföranden 

Lindfors samt ledamöterna Berg, Johansson, Wilhelms och Öberg, vilka ansåg att 

uppdelningen av tjänstemännen i detta avseende bör ske på annat sätt, inlämnade 

skriftlig reservation. 

Utskottet har omfattat lagutskottets förslag angående anställds skyldighet att 

efter inval under en övergångsperiod om 30 dagar sköta till anställningen hörande 

uppgifter. 

Med anledning härav får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga de i 

framställningen ingående första, and

ra, sjätte, sjunde och åttonde lagför

slagen i enlighet med lagutskottets 

förslag, 

att Landstinget måtte förkasta de i 

framställningen ingående fjärde och 

femte lagförslagen samt 

att Landstinget mätte antaga det i 

framställningen ingående tredje lag

förslaget i följande lydelse: 
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Landskapslag 

om tjänstledighet för uppdrag som landstingsman eller ledamot av landskapsstyrel

sen. 

(Ingressen lika som i framställningen). 

1 § 

(Lika som i framställningen). 

2 § 

(1 och 2 mom. lika som i framställningen). 

(3 mom. lika som i lagutskottets betänkande). 

Anställs landstingsman av landskapet skall han åtnjuta tjänstledig_het från 

anställning,en enligt l eller 2 mom. beroende på. sin tjänsteställning. 

3 § 

(Lika som i lagutskottets betänkande). 

(Lika som i framställningen). 

Mariehamn den 14 april 1987 

På stora utskottets vägnar: 

Tage Boman 

ordförande 

Pehr Karlström 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Boman, viceordföran

den Sven-Olof Lindfors samt ledamöterna Berg, Gustafsson, Roy Jansson, Johans

son, Nordlund, Sagulin, Wilhelms och Öberg. 



RESERVATION 

Undertecknade, vilka blivit i minoritet vid behandlingen a\' förslaget till landskaps

lag om tjänstledighet för uppdrag som 1andstingsman eller ledamot av landskapssty

relsen, anser att 2 § borde utformas på följande sätt: 

2 § 

Har till landstingsman valts tjänsteman vid landskapsstyrelsen, som enligt 

bestämmelser i Jag eller på grund av särskilt förordnande föredrar ärende eller 

person anställd vid landstingets kansli, skall den valde åtnjuta tjänstledighet under 

den tid uppdraget varar. 

Annan än i 1 mom. nämnd av landskapet anstälJd person som valts till 

landstingsman skall åtnjuta tjänstledighet under varje särskild sammanträdesperiod, 

men har rätt tiU tjänstledighet under den tid uppdraget varar. Av landskapet 

anställd person som enligt bestämmelserna i 8 § 2 och 3 mom. Jandstingsordningen 

inträder s~m ersättare för landstingsman för viss tid skall åtnjuta tjänstledighet 

under varje särskild sammanträdesperiod. 

Utan hinder av vad i 1 och 2 mom. är föreskrivet är den valde, enligt vad 

Jandskapsstyrelsen närmare beslutar, skyldig att sköta de till anställningen hörande 

uppgifterna under högst 30 dagars tid, räknat från tidpunkten då han tillträder _ 

Jandstingsmannauppdraget. 

Anställs landstingsman av landskapet skall han åtnjuta tjänstledighet från 

anstälJningen enligt 1 eller 2 mom. beroende på sin tjänsteställning. 

Mariehamn den 14 april 1987 

!Ido~. 
Erik Berg j 


