
rrarnst. nr 10/1973. 

STOJlA UJISKGTTETS bet2,nkande nr 27 /1972-73 

r0ec1 m1ledning av Pclands landskapsstyrelses 

framställning till Alands landsting rned för

slag till landskapslag om landskapsstöc1 till 

ko rrum.111 er , 

Land stinget, som i ärendet fått mottaga lag- och ekonomi ut skottets 

betänkande nr 7/1972-73~ har däröver inbegärt stora utskottets utlåtan

de. 

Stora utskottet omfattar de synpunkter och ändringsförslag, som 

lag- och ekonomiutskottet framlagt. Därutöver har stora utskottet dryf

tat spe cJ.ell t frågan om prövningen av kommunernas lönekostnader i av

seende å landskapsandel för driftskostm der. Enligt stora utskottets 

uppfattning bör denna prövning icke låsas vid jämförelser med löne- och 

övriga förmåner i kommunala och statliga tjänsteförhållanden 9 eftersom 

löne- och prisutvecklingen i landskapet avviker från förhå1.landena i 

riket 9 och löneutvecklingen speciellt inom den statliga sektorn liksom 

inom landskapets tj:inster följer riket. Därför har stora utskottet 

föreslagit en ändring i 15 §. 
Med hänvisning härtill får stora utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga lagförslaget 

i nedanstående lydelse~ 

L a n d s k a p s 1 a g 

om landskapsstöd till ko11lilluner. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

1-12 §§. 
(Lika so111 landskapssty:r.åsens framstillning). 

13 §. 

(1-3 mom. lika som landskapsstyrelsens framställning). 

(4 mom. lika som lag- och ekonomiutskottets · förslag). 

14 §. 

(Lika som landskaps styrelsens framställning). 

15 §. 
Vid prövning av kostnaderna för tjänsteinnehavares och arbetstaga

res löner och övriga förmåner 9 skall uppmärksamhet fästas vid huru

vida de ru1ställda Vffi'i t erforderliga scw1t vid hur löne- och övriga för

måner inom landslcc1pet i allmäphet är ordnade för personer, sorn handhar 

motsvarande uppgj_fter. (utesl~). 

16·-20 § §. 

(Lika som landskaps styrelsens frarnställni ) , 



-2-

21 § 0 

( 1 Inom, lika sorn landskapsstyrels ens framställning) . 

(2 mou1 . lika soi11 lag- och ekonomiutskottets förslag). 

22-33 §§. 
(JJ~_ka som landskapsstyrelsens framställning). 

Mariehamn9 den 15 maj 1973. 
s vä gnar: 
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~Carlberg 
sekreterare. 

Närvarande i utskottet~ ordföranden Hagström 9 viceordföranden Söder

ström 7 ledamöterna Bengtz 9 Björklund , Friberg 9 Salmen 1 Sundberg och 

Öströrn S8Int ersättaren Sand ers. 

I e, 
I 


