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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 31/1988-89 med anledning av land

skapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag till landskaps

lag om ändring av tjänstemannalagen 

för landskapet Aland. 

Stora utskottet har i ärendet mottagit lagutskottes betänkande nr 18/1988-89. 

Utskottet, som hört byråchefen Jörgen Erlund, har behandlat ärendet och får 

härmed anföra följande. 

Utskottet önskar i sammanhanget påpeka att det med beaktande av de olika 

formerna för tjänstemännens inom landskapsförvaltningen medbestämmande, vilka 

enligt vad utskottet erfarit inte till alla delar fungerat i praktiken, vore på sin 

plats att överväga en samordning av medbestämmandeorganen. 

Framställningen avser att stärka tjänstemännens ställning genom ett utökat 

fackligt inflytande i vissa ärenden som berör tjänstemännen. Uskottet anser att 

landskapsstyrelsen vid upprättandet av reglementet för tjänstedelegationen borde 

överväga, hur de icke anslutna tjänstemännens intressen kunde beaktas. Ordföran

den Tuominen anmälde avvikande åsikt i denna del. 

Utskottet omfattar lagutskottets synpunkt, att ärende inte mot tjänstemans 

uttryckliga vilja borde handläggas i tjänstedelegationen. 

Den föreslagna mandattiden för medlemmarna i tjänstedelegationen anser utskot

tet vara onödigt kort. Mandattiden föreslås förlängd till fyra år så att mandattiden 

för den första delegationen utgår vid utgången av år 1992. 

I övrigt har utskottet omfattat det i lagutskottets betänkande framställda försla

get, dock så att lagförslaget kompletterats med ikraftträdelsedatum. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga det i 

framställningen ingående lagförslaget 

i följande lydelse: 
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Landskapslag 

om ändring av tjänstemannalagen för landskapet Åland 

(Ingressen lika som i framställningen). 

4 § 

(Lika som i framställningen). 

4a § 

(1 mom. lika som i framställningen). 

Mandattiden för medlemmarna i tjänstedelegationen är fyra kalenderår. Dele

.. gationen tillsätts av landskapsstyrelsen som även utser en ·ordförande och en 

viceordförande bland delegationens medlemmar. De medlemmar som skall företrä

da tjänstemannaföreningarna utses på förslag av föreningarna. 

(3-4 mom. lika som i framställningen). 

29, 40 och 49 §§ 

(Lika som i framställningen). 

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1989. När den i 4a § avsedda delegationen 

första gången tillsätts skall mandattiden, utan hinder av vad i nämnda paragraf 

sägs, bestämmas så att den utgår den 31 december 1992. 

(2 mom. lika ,$om i framställningen). 

Mariehamn den 18 april 1989 

På stora utskottets vägnar: 

Pekkå tuominen 
ordförande 

Pehr Karlström 
sekreterare 
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Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Tuominen, viceordfö
randen Roger Jansson samt ledamöterna Andersson, Björling, Holmqvist, Olofsson, 
Sundberg, Söderlund och Wilhelms. 


