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STORA UTSKOTl'ETS BETÄNKANDE nr 34/1982-83 

med anledning av landskapsstyrelsens fram

ställning till landstinget med förslag till 

1) landskapslag om studieledighet och 

2) landskapslag angående ändring av 2 § 1and

skapslagen om semesterpenning för småföre

tagare. 

Stora utskottet som i ärendet mottagit kulturutskottets betänkande nr 9/1982-83, 

får vördsamt anföra följande. 

Utskottet har i stort omfattat kulturutskottets betänkande. Vid behandlingen har 

utskottet främst diskuterat utformningen av 5, 11 och 15 §§. Den enda sakliga 

ändringen i förhållande till kulturutskottets betänkande har utskottet gjort i 

11 §, där utskottet föreslår framställningens lydelse. Utskottet förenar sig i 

11 §med vad minoriteten i kulturutskottet anförde, nämligen att den speciella 

näringsstrukturen i landskapet med förhållandevis många småföretag är sådan 

att lagstiftningen bör anpassas på så sätt att lagstiftning av den här karaktären 

inte minskar dessa företags verksamhetsförutsättningar. 

Detaljmotiveri1~. 

5 § 1 mom. Utskottet beslöt efter omröstning (8 - 2) omfatta kulturutskottets be

tänkande. Minoriteten, S-0,Lindfors och Andersson; föreslog uteslutning av tredje 

punkten med motivering att studier som berättigar till studieledighet bör vara 

yrkesinriktad. 

3 mom. Vid behandlingen i utskottet föreslogs att ett nytt 3 mom. skulle intas så

lydande: 

Som förutsättning för beviljandet av studieledighet skall ytterligare gälla att 

yrkeskunskapen eller ett framgångsrikt handhavande av vederbörandes tjänst, be

fattning eller syssla genom studierna befrämjas. 

Utskottet beslöt efter omröstning (6 - 2) att inte omfatta detta förslag. Majori

teten bestod av ordföranden Häggblom, ledamöten1a Berg, Blomqvist, K.Jansson, 

Sundback och Oberg. Minoriteten bestod av S-0.Lindfors och Andersson. Ledamöterna 

Helling och Holmberg avstod från att rösta. 
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11 1 morn. Utskottet anser efter omröstning (6 - 1) att ett förtydligande bör 
f 

införas i paragrafen så att det klart framgår att ordningsföljden avgörs inom 

respektive personalgnp_E_ på en arbetsplats. Majoriteten hestod av ledamötern;i K. 

Jansson, Andersson, Berg, Blomqvist, Helling och S-0.Lindfors. Minoriteten be

stod av ledamoten Oberf. Ordf. Häggblom, ledamöterna Holmberg och Sundhack av

stod från att rösta. 

], rnoTI_!. Utskottet har efter omröstning (5 - 4) beslutat omfatta framställningen. 

Majoriteten bestod av ledamöterna K.Jansson, Andersson, Berg, Helling och S-0. 

Lindfors. Minoriteten bestående av ordföranden Häggblom, ledamöterna Holmberg, 

Sundback och Oberg förenade sig med kulturutskottets betänkande i denna punkt 

och ansåg såsom där framgår att arbetstagarna i landskapet bör ha rätt till 

samma förmåner som i omgivande regioner. Dessutom bör småföretag med mindre 

än femton anställda inte komma i en sämre konkurrenssituation om arbetskraft 

jämfört med företag med mer än fjorton anställda. 

Ledamoten Blomqvist avstod från att rösta . 

.l_?_J. Andringen är enoart av rättelSenatur. . 

Utskottet har i övrigt efter omröstning (7 - 3) beslutat att paragrafen 

kvarstår. Minoriteten, Andersson, Helling och S-0.Lindfors ansåg att para-

grafen borde utgå. Som motivering härför anförde minoriteten att avvikelser från 

lagen inte borde möjliggöras genom kollektivavtal. 

19 §, Utskottet föreslår att ikraftträdandet blir den januari 1984. 

Utskottet har ävenledes tillagt till det i framställningen ingående andra lagför

slaget en likalydande ikraftträdelsebestämmelse. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga det i fram

ställningen ingående lagförslagen så

lydande: 

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

om studieledighet. 

(Ingressen lika som i framställningen) . 
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1 kap. 

Lagens syfte och tillämpningsområde. 

1 - 2 §§. 
(Lika som i framställningen). 

3 §. 

(1 mom. lika som i framställningen). 

(2 mom. lika som i kulturutskottets betänkande). 

2 kap. 

Rätt till studieledighet. 

4 §. 

(Lika som i framställningen) . 

5 §. 

(1 morn. lika som i kulturutskottets betänkande). 

(2 morn. lika som i framställningen). 

6 §. 
(Lika som i framställningen). 

3 kap. 

Ansökan om studieledighet. 

7 - 8 §§. 
(Lika som l framställningen). 

4 kap. 
Fastställande av studieledighet. 

9 §. 

(1 mom. lika som i kulturutskottets betänkande). 

(2 rnom. lika som i framställningen) . 

10 §. 

(Lika som i framställningen). 
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11 §. 

Onskar flera arbetstagare studieledighet samtidigt och medför detta olägenhet 

för arbetsgivarens verksamhet skall de som inlämnat ansökan för att erhålla yrkes

utbildning eller för att fullgöra grundskolans lärokur<~ ges företräde. Om ordnings

följden inte kan avgöras på denna grund skall företräde ges åt dem inom respektive 

personalgrupp som har minst utbildning. Innan beslut fattas skall arbetsgivare 

förhandla i ärendet med arbetstagarnas förtroendemän. Härvid skall iakttas vad 

i landskapslagen angående tillämpning i landskapet Aland av lagen om samarbete 

inom företag (49/80) är stadgat om förfarandet vid förhandlingar i fackliga 

frågor. 

I företag med mindre än femton anställda är arbetsgivaren inte skyldig att 

bevilja fler än en anställd .nt gången studieledighet. 

5 kap. 

Avbrytande av studiel~dighet. 

12 §. 

(Lika som i framställningen). 

6 kap. 

Särskilda bestämmelser. 

13 - 14 §§, 

(Lika som i framställningen). 

15 §' 

Genom kollektivavtal kan avvikelser göras från bestämmelserna i 4 - 12 §§, 

16 - 18 §§, 

(Lika som i framställningen). 

19 §, 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984. 

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

angående ändring av 2 § landskapslagen om semesterpenning för småföretagare. 

(Ingressen lika som i framställningen). 
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2 §. 
(Lika som i framställningen). 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984. 

Marieharnn den 19 maj 1983. 

På stora utskottets vägnar: 

Alarik Häggblorn 

ordförande 

Bert Häggblorn 

sekreterare 

Närvarande i utskottet: ordf. Häggblom, v. ordf. K.Jansson, ledamöterna Andersson, 

Berg, Blomqvist, Helling, Holmberg, S-0.Lindfors, Sundback och Oberg. 


