
1977-78 Lt - Ls framst . nr 41 - Stu . 

STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 20/1977-78 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställning 

till landstinget med förslag till ändring av 

Ålands landstings beslut om antagande av 

1) landskapslag angående ändring av landstings

ordningen för landskapet Åland , 

2) landskapslag om tjänstekollektivavtal , 

3) landskapslag om korrnnunala avtalsdelegationen , 

4) landskapslag om korrnnunalt tjänste- och ar

betskollektivavtals inverkan på landskapsunder

stöd , 

5) landskapslag angående ändring av landskaps

lagen om korrnnunalförvaltning i landskommunerna 

i landskapet Åland, och 

6) landskapslag angående ändring av landskaps

lagen om korrnnlfilalförvaltning i Mariehamns stad . 

Landstinget har i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande nr 20/, 

1977-78 . 

Stora utskottet har behandlat ärendet och därvid beslutat omfatta det i 

lagutskottets ovannämnda betänkande framställda förslaget . Med anledning 

härav får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga det i landskapssty-

relsens framställning ingående förslaget i 

enlighet med lagutskottets betänkande . 

Mariehamn den 8 mars 1978 . 

På 

sekreterare . 

Närvarande i utskotte~:ordföranden Hagström, 

ledamöterna Boman, Dahlen, Roald Karlsson, Nylund , Sanders 

ersättaren Olof M. Jansson . 

Söder ström, 

ch öberg samt 
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ÅLANDS LAf\lDSTING 

~rleharrm. den .......... 13 .. 3........ 19 •. 7 J3. 

J I 

N:o .. f{J/?8. 

Till A 1 a n d s d e 1 e g a t i o n e n. 

I den för stiftande av landskapslag stadgade ordningen har landstinget 

beslutat att landstingets den 25 januari 197 8 fattade beslut om antagande 

av landskapslag arigående ändring av lanclstingsordningen för landskapet 

Åland, landskapslag om tjänstekollektivavtal, landskapslag om kommunala 

avtalsdelegationen, landskapslag om kommunalt tjänste- och arbetsko11ek-
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tivavtals inverkan på landskapsunderstöd, landskapslag angående ändring 

av landskapslagen om kommunalförvaltning i landskapet Åland och land

skapslag angående ändring av landskapslagen om ko:rmmmalförval tning i Ma..., 

riehanms stad ändras sålunda, att 23 § 1 mom. i landskapslagen om tjänste

kollektivavtal och 7 § 1 mom. i landskapslagen om kommunala avtalsdele

gationen erhåller följande lydelse: 

"Denna lag träder i kraft den 1 juli 1978" 

ävensom att ikraftträdelsestadgandet i landskapslagen angående ändring 

av landstingsordningen för landskapet Åland, landskapslagen om konnnunalt 

tjänste- och arbetskollektivavtals inverkan på lai"'1.dskapsunderstöd, land

skapslagen angående ändring av landskapslagen om konununalförvaltning i 

landskommw1erna i landskapet Aland samt lm1dskapslagen angående ändring 

av landskapslagen om konununalförvaltning i Mariehcunns stad erhåller föl

jande lydelse: 

"Denna lag träder i kraft den 1 juli 1978". 

J\'led häI1visning härtill får landstinget miliålla att ovannärrmda beslut 

beaktas vid handläggningen av de nämnda landskapslagarna. 

Mariehamn den 13 mars 1978. 

På landstingets vägnar: 
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