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STORA UTSKOTTETS BETANKANDE nr 45/1980-81 

med anledning av landskapsstyrelsens fram

ställning till landstinget med förslag till 

1) landskapslag om studieledighet, 

2) landskapslag angående ändring av 3 § 

landskapslagen om tjänstekollektivavtal 

samt 

3) landskapslag angående ändring av 2 § 

landskapslagen om semesterpenning för 

småföretagare. 

Stora utskottet, som mottagit kulturutskottets betänkande nr 9/-1980-81, har 

behandlat ärendet och får i anledning härav anföra följande. 

Utskottet har under ärendets behandling hört Rune Karlström, ombudsman vid 

Alands Arbetsgivarförening r.f., Guy Smeds, ordförande för Alands Fackliga 

Landskapsorganisation samt Peter Kåhre, studieledare vid Arbetarnas Bildnings

förbund på Aland. 

I utskottet har främst två frågor i framställningen tilldragit sig uppmärksamhet. 

För det första har dryftats huruvida den aktuella lagstiftningen borde begränsas 

till att gälla endast företag av en viss storlek. Den andra frågan har varit 

utfornmingen av framställningens 5 §, d.v.s. definitionen av vilka slag av 

studier som berättigar till studieledighet. 

Vad gäller begränsningen av lagstiftningen till företag av en viss storlek 

har som motivering härför anförts att de rättigheter lagstiftningen medger 

arbetstagarna inte kommer att skapa några större problem i stora företag 

medan däremot mindre företag kan drabbas av allt för stora svårigheter, åt

minstone vid ett kraftigt utnyttjande av rättigheten till studieledighet. 

Vidare har anförts att erfarenheterna från Sverige visar att det varit fel att 

vid lagstiftning av den här naturen inte skilja på större och mindre företag. 

Med landskapslagen angående tillämpning i landskapet Aland av lagen om samar

bete inom företag som exempel har därför i utskottet föreslagits att lagstift

ningen skulle begränsas till företag med minst 30 anställda. Mot detta har 

anförts att en uppdelning av företag på sådana för vilka lagstiftningen 

skulle gälla och på företag som inte skulle behöva ta hänsyn till 
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arbetstagares rätt till studieledighet, skulle innebära en lagstiftning 

som skulle vara orättvis mot de anställda. Man har frmnhållit att en ar

betstagare bör ha rätt till studieledighet oberoende av om han arbetar i 

ett föret~g med 3 eller 300 anställda. 

Vid omröstningen i utskottet stöddes en begränsning av lagstiftningen 

till vissa företag av Sven-Olof Lindfors, Stig Dahlen, Ulf Andersson, 

Nils Jansson och Göran Helling. 

Vad gäller utfonnningen av framställningens 5 § har framhållits att para

grafens stadganden är för cbestämda för att undvika tolkningssv<lrighctcr 

vad gäller att avgöra vilka slag av studier som berättigar till ledig

het och vilka inte. Det har därför föreslagits att paragrafen skulle 

ändras så att den med mindre avvikelser skulle ha saJl1ffia utfonnning som 

5 § i rikets lag. 

Mot detta har inom utskottet anförts att 5 §:s utfonnning i land

skapsstyrelsens framställning möjliggör en utvidgning, jämfört med ri

kets lag, av vilka slag av studier som skall berättiga till ledighet. 

Vid omröstning som företogs stöddes förslaget att 5 § 1 mom. skulle ut

formas i huvudsak i enlighet med innehållet i motsvarande moment i ri

kets lag av ordföranden Alarik Häggblom samt ledamöterna Inger Sagulin, 

Mirjam öberg och Sven-Olof Lindfors. Inger Sagulin, som hade ett eget 

förslag till hur 5 § 1 mom. 3 punkten skulle utformas, anmälde avvikande 

mening. 

Utskottet finner det vara till fördel, att då brott mot lagen skall hand

läggas av myndigheten1a, dessa kan utgå från en i lagen fastslagen brotts

rubricering. Utskottet har ändrat 16 § 1 mom. i enlighet härmed. 

Utskottet föreslår att lagstiftningen skall träda i kraft den 1 januari 1982. 

Utskottet har i övrigt företagit vissa smärre rättelser i lagtexten. 
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Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att L;indstinget måtte Rntaga de i fram

ställningen ingående lagförslagen sålydande: 

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

om studieledighet. 

(Ingressen lika som i framställningen) 

1-3 §§ 

(Lika som i framställningen) 

4 § 

(Lika som i kul tunitskottets betänkande) 

5-7 §§ 

(Lika som i framställningen) 

8 § 

Av ansökan om studieledighet skall framgå: 

1) den tidpunkt när studierna och den sökta studieledigheten börjar 

och slutar; 

2) formen och målet för den utbildning eller de studier ansökan gäller; 

3) om studierna har samband med studier under tidigare studieledighet; 

samt 

4) namnet på den läroinrättning eller aill1an anordnare av utbildning 

hos vilken studierna är avsedda att bedrivas. 

9 § 

(Lika som i framställningen) 

10 § 

(1 mom. lika som i framställningen) 

JHa.r mindre än sex månader förflutit från den tidpunkt när arbetstagaren 

senast åtnjutit studieledighet och är det inte fråga om slutförande av 

studier som inletts under den tidigare studieledigheten, får 
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arbetsgivaren uppskjuta studieledigheten på i 1 mom. stadgat sätt. 

(3 mom. lika som i framställningen). 

11 § 

Medför förläggande av studieledighet åt alla, som ansökt därom, 
vid den tidpunkt som avses i ansökningarna olägenhet för arbetsgivarens 

verksamhet och kan studieledighet därför inte ges samtidigt åt alla, skall 

de som inlämnat ansökan för att erhålla yrkesutbildning eller för att fullgöra 

grundskolans lärokurs ges företräde. Om ordningsföljden inte kan avgöras på 

denna grund skall företräde ges dem som har minst utbildning. Innan beslut 

fattas skall arbetsgivaren förhandla i ärendet med arbetstagarnas förtroende

män. Härvid skall iakttas vad i landskapslagen angående tillämpning i land

skapet Aland av lagen om samarbete inom företag (49/80) är stadgat om förfarandet 
vid förhandlingar i fackliga frågor. 

12-13 §§ 

(Lika som i framställningen) 

14 § 

(Lika som i kulturutskottets betänkande) 

15 § 

(Lika som i framställningen) 

16 § 

Den som bryter mot bestämmelserna i 4, 10, 12 eller 13 ~§ skall dömas 

till böter för b r o .. t t ffi. _o t s t a d g a n d · e n a i 1 a n d s k a p s -
1 a g e n om s t u 4 i e 1 e d i g h e t. 

Atal för gärning som enligt 1 mom. är straffbar skall av allmän åklagare 

väckas endast om målsägaren har anmält brottet till åtal. 

17-18 §§ 

(Lika som i framställningen) 

19 § 

Denna lag träder i kraft den januari 1982. 

i I. 



5 

Landskauslag 

angående ändring av 2 § landskapslagen om tjänstekollektivavtal. 

(Ingressen lika som i framställningen). 

2 §, 

(Lika som i framställningen). 

Denna lag träder i kraft den. 1 januari"~. 

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

angående ändring av 2 § landskapslagen om semesten1enning för små.

företagare. 

I enlighet med landstingets beslut fogas till 2 § landskapslagen 

den 24 juli 1975 om semesterpenning för småföretagare (32/75), sådan 

den lyder i landskapslagen den 28 juli 1977 (78/77), ett nytt 4 mom. 

som följer: 

2 §. 
(Lika som i framställningen). 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982. 

Mariehanm den 18 juni 1981 . 

På stora utskottets vägnar: 

Alarik Häggblom 

ordförande 

Ulf Andersson 

t.f. sekreterare 

Närvarande i utskottet: ordf. Alarik Häggblom, viceordf, Karl Jansson, samt leda
möterna Ulf Andersson, Stig Dahlen, Mirjam bbberg, 
Nils Jansson, Göran Helling, Inger Sagulin, Sven-Olof
Lindfors och Sune Eriksson. 


