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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS 

BETÄNKANbE nr 3/1990-91 med an-
:-. t ,f: ~\·' ;,:...; 

ledning ay lancf.~kapsstyrelsens fram-
-\' -_, 

ställning till landstinget med förslag 

till landskapslag ,~ngå,ende ändring av 
I • 

landskapslagen om avbytarservice för 

lantbrukare. 

Landstinget har den 26 november 1990 inbegärt lag- och ekonomiutskottets 

yttrande över nämnda framställning. Utskottet har i ärendet hört lagberedningssek

reteraren Olle Ekström. 

Med anledning härav får ytskottet, som föreslagit en ändring av ikraftträdelseda

gen och rättat ingressen men i övrigt intet har att anföra i ärendet, vördsamt 

föreslå 

att Landstinget måtte antaga lagför

slaget med följande ändringar: 

Landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om avbytarservice för lantbrukare 

I enlighet med Landstingets beslut 

ändras 6 § 1 mom., 7 § 1 mom., 9 § 5 mom. och 9a § landskapslagen den 25 

februari 1986 om avbytarservice för lantbrukare (14/86), av dessa lagrum 6 § 1 

mom. sådant det lyder i landskapslager: den 20 juni 1989 (48/89), 9 § 5 mom. sådant 

det lyder i landskapslagen den 9 mar~1990 (20/90) och 9a § sådan den lyder 

landskapslagarna den 20 juni 1989 (48/89) och den 9 mars 1990 (20/90), samt 

fogas till lagen en ny 9b § som följer: 

6, 7, 9, 9a och 9b §§ 

(Lika som i framställningen). 

---·-.-....-----

Denna lag träder i kraft den 1 april ,1991. 
. -. . . . 

Stadgandena om vikariehjälp i 9a § 1, 2 och 4 mom. i dem:ia lag tU1~f!.1pas, om , 
• • • ,•';··:.1,, . 

den beräknade tiden för nedkomsten är den 1 januari 1991 eJler senare och 

stadgandena i 9a § 3 mom. om rätten till vikariehjälp på grund av adoptivbarn har 



. <.::, 

beviljats den l-jä.nuari·-199-1- eller senare. Lagens 6 § 1 mom~ tillämpas sålunda att 

den utökade rätten till avbytare vid semester gäller från och med det kvalifika

tionsår som inleddes den 1 april 1990. 

Mariehamn den 29 november 1990 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

. '.! 

Anders Eriksson 

ordförande 

Susanne Eriksson 

·','sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Anders Eriksson, 

viceordföranden Rodmar Söderlund sarnt ledamöterna Christiria Hedman-Jaakkola, 

Härry Edksson och Stig Holmberg • 


