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LA.GUTSKOTTETS BET.ÄNKAl'ifDE nr 27/1973-74
med anledning av landskapsstyrelsens
framställning till Landstinget med förslag
till landskapslag om semester för lantbrukare.
Landstinget har inbegärt utskottets utlåtande över ovannämnda framställning .. Med anledning härav får utskottet vördsamt anföra följande.
Utskottet finner att lagförslaget i princip knn omfattas och bör,
då det sakligt öv erensstäillfiler med rikets motsvarande lag, icke heller
medföra kompensations svårigheter.
Stadgandet i 17 § om besvärsrätten anser utskottet dock vara av
sådan innebörd, att londskapslage:t:ls ikraftträdande äventyras. Stadgandet i 22 § självstyrelselagen måste enligt utskottets mening tolkas
så, att laglighetsbesvär icke alls kan handläggas av landskapsstyrelsen. Då det icke är uteslutet att också sådana besvär kunde komma
i fråga, anser utskottet att man i stadga:ndet borde hänvisa enbart
ändamålsenlighetsbesvär till landskapsstyrelsen medan laglighetsbesvär
skulle anföras i länsstyrelsen.
I 21 § har utskottet föreslagit en redaktionell ändring.
Med hänvisniri.g till det anförda får utskottet vördsamt föreslå
att Land stinget måtte antaga lagförslaget med följande ändringar:

17 §.
I beslut av semesternämnd, varigenom ansökan om förmån som avses
denna lag helt elle'r del vis förkastats, får ändring sökas i besvärs@ller besvären beslutets lagl~ghet
~l besvären anföras hos länsstyrelsen 9 men om de endast gäll~
k1?1.}.1t.ets @damålsenlighet, hos land.skapsstyrelsen. I annat av sernesternämnd fattat beslut får ändring ej sökas genom besvär.
I beslut som länsstyrelsen eller landskapsstyrelsen meddelat med
stöd av denna lag får ändring ej sökas genom besvär.
Vid ändringssökande skall i övrigt iakttagas vad om ändringssökande
i förval tningsärenden är stadgat 1 likväl så att besvär sskrif ten kan
ingivas till semesternämnden'j som skall befordra de i saken tillkomna
handlingarna och sitt eget utlåtande i saken till besvärsmyndigheten.
21 §.
Denna lag tillämpas från den 1 april 1974. I lagen avsedd avbytarVerksamhet anordnas under den tid lagen den 9 februari 1973 om lant' dg inom 30 dagar från delfåendet.
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bruksinkomsten (FFS 106/73) är i kraft .
Mari ehamn

~
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Närvarande i utskottet: ordföranden D lman ~ viceordföranden
Olof Jansson~ ledamöterna Bengtz och Sund blom samt ersättaren Wideman.

