
1982-83 Lt - Ls framst. nr 8 - Stu. 

STOI0\ UTSKOTTETS BETANKANDE nr 1811982-83 med 

~nlcdn ing :1v l:mdsL1psstyrelsens CramstiilJning 

till landstinget med förslag till landskaps

lag angående ändring av landskapslagen om 
syssclsLittning. 

Stora utskottet, som i ärendet mottagit lag- och ekonomiutskottets bctflnkandc nr 

13/1982-83, får vördsamt anföra följande. 

Utskottet föreslår i 23 § att benämningen "Alands landskapsstyrelses centrala äm

hct sverk" ersätts med den tidigare 1 logen ingående benämningen "l<lndskapets 

centrala ämbetsverk". Detta emedan framstiHlningen med förslag till landskapslag 

om J\lands landskapsstyrelses centn11.1 .Cirnhetsverk (1982-83 Lt - Ls framst. nr 4) 
f;ir närvarande behanc1L1s i l:mdst inget. 

I 2ba § har utskottet röreslagi t att det i förtydligande syfte är mest ändamLils

enligt att skriva ut 3 mom, som tidigare var 2 mom. 

!11ed hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga lagförslaget 

i följande lydelse: 

J, :1 n d s k :1 p s I :1 g 

angående ~indring av landskapslagen om sysselsättning. 

I enlighet med landstingets beslut 

ändras 23 och 26 §§ landskapslagen den 19 april 1972 om sysselsättning (24/72), 

av dessa lagrum L3 § sådan den lyder i landskapslagen den 4 111ars 1977 

l 12/77) , samt 

rogas LiE lagen en ny 26b § och till Zöa §, sådan den lyder i landskapslagen den 

4 mars 1977 (12/77), nya 2 mom. och 3 mom., som följer: 

23 §. 
Ändring i arbetskrafts kommissionens beslut får sökas genom besvär hos land

skapsstyrelsen. På landskapets vägnar utövas rätten till ändringssökande av land

skapets ombud, till vilket uppdrag landskapsstyrelsen förordnar lämplig tjänsteman 

vid landskapets centrala ämbetsverk. Ombudet skall erhålla kallelse till arbets

kraftskommissionens sammanträden. 

(2 - 5 mom. lika som i framställningen). 
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26 ~. 

(Lika som i framställningen). 

(2 mom. lika som i framställningen). 

Landskapsstyrelsen kan på grund av att det penningbelopp som skall återin

drivas är ringa eller om·_ andra synnerligen vägande skäl föreligger befria person 

f rc1n att äterbetala arbetslöshetsersättning som utan grund erlagts till honom. 

26b §. 

(Lika som i framställningen). 

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1983 och tillämpas på ärenden som avgörs 

efter lagens ikraftträdande. 

Marieharnn den 24 mars 1983. 

På stom'litskottets vägnar: 

Alarik Häggblom 

ordförande Bert Häggh1om 

sekreterare 

Närvarande i utskottet: ordf. Häggblom, v.ordf. K.Jansson, Berg, Blomqvist, Hc1linp, 

Halmberg, Sundback, Oberg, ersättarna Boman och Söderholm. 


