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Landskapsstyrelsen föreslår att landskapslagen om avbytarservice för lantbrukare ändras 

med beaktande av de lantbrukspolitiska förhandlingarna för prissättningsåret 1992-93 

så att en mera ändamålsenlig avbytarverksamhet skall kunna bedrivas. 

Utskottets fljrslag 
Utskottet tillstyrker landskapsstyrelsens förslag med vissa tekniska ändringar. 

UTSKOTTETS SYNPUNKTER 

Detaljmotivering 
2 § I framställningen föreslås att bestämmelserna i lagen om avbytarservice för 

lantbruksföretagare (FFS 2/85) skall tilJämpas i landskapet med de avvikelser som 

följer av landskapslagen eller av landskapsstyrelsens beslut. 

Enligt utskottets mening är det inte förenligt med självstyrelselagens 17 §,enligt vilken 

lagtinget stiftar landskapslagar, att på i framställningen föreslaget sätt i landskapslag 

bemyndiga landskapsstyrelsen att besluta om avvikelse från lagen varför utskottet 

föreslår att bestämmelsen till denna del utgår ur paragrafens 1 och 3 mom. 

Vidare föreslår utskottet att det till paragrafen fogas ett nytt 4 mom. enligt vilket 

driftskostnaderna för avbytarverksamheten i landskapet skall betalas ur landskapets 

medel i stället för ur statens. 

22 § I paragrafens 2 mom. föreslås att förskjutning av semester eller veckoledighet kan 

ske endast till det påföljande kalenderåret. Eftersom det enligt vad utskottet fått erfara 

varit landsk:apsstyrelsens avsikt att förskjutningen som längst skall kunna ske till 

påföljande år föreslår utskottet en språklig ändring. 

Ikraftträdelsebestämmelsen. Utskottet föreslår att ikraftträdelsedatumet lämnas öppet 

för landskapsstyrelsens avgörande. 
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ÄRENDETS BEH.4NDLING 

Lagtinget har den 24 maj 1994 inbegärt näringsutskottets yttrande över framställningen. 

Utskottet har i ärendet hört semesternämndens ordförande Berit Häggblom. 

I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Boman, viceordföranden 
Han-y Eriksson samt ledamöterna Abrahamsson, Häger och Sjöblom. 

UTSK01"TETS .FÖRSLAG 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

att Lagtinget antar det i 
framställningen ingående 
lagförslaget med följande 
ändringar: 

LANDSKAPSLAG 
om ändring av landskapslagen om avbytarservice för lantbrukare 

I enlighet med lagtingets beslut 
upphävs 3-9a §§, 15 § 1 mom. 16 § 2 mom. samt 17 § 1 mom. landskapslagen 

den 25 fobruari 1986 om avbytarservice för lantbrukare (14186), varav (uteslutning) 3 

§ (uteslutning) sådan den lyder i landskapslagen den 9 mars 1990 (20/90), 6 och 7 och 
9a §§ sådana de lyder i landskapslagen den 7 mars 1991 (25/91), 8 § sådan den lyder 
i landskapslagen den 20 juni 1989 ( 48/89) och 9 § sådan den lyder i landskapslagen den 
9 april 1992 (24/92) samt 

ändras lagens 2 §, 11 §, 14 §, (uteslutning) 21 §, 22 § och 23 § (uteslutning) 
varav 2 § sådan den lyder i landskapslagen den 9 mars 1990 (20190). 

(Uteslutning). 

2 § 

Tillämpning av vissa riksbestämmelser 
Med de avvikelser som följer av denna lag (uteslutning) skall bestämmelserna i 

lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (FFS 2/85) tillämpas i landskapet 
Åland avseende en lantbrukares rätt till semester, veckoledighet och vikariehjälp samt 
den tid under vilken en lantbrnkare har rätt till semester, veckoledighet och vikarie
ltjälp. 

(2 mom. lika som i framställningen). 
Ändringar av de lagrum som avses i 1 mom. gäller i landskapet om inte annat 

följer av bestämmelserna i denna lag (uteslutning). 
De nödvändiga driftskostnader som enligt den i 1 mom. avsedda lagen ankommer 
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på staten skall i landskapet betalas av landskapets medel. 

11,14 och 21 §§ 

(Lika som i framställningen). 

22 § 

Förskjutning av semester eller veckoledighet 
(1 mom. lika som i framställningen) 

Förskjutning av semester eller veckoledighet kan som längst ske till det påföljande 

kalenderåret. 

23 § 

(Lika som i framställningen). 

Denna lag träder i kraft den (uteslutning). 

Mariehamn den 

Ordförande Tage Boman 

Sekreterare Susanne Eriksson 


