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SAMMANFATTNING

Landskapsstyrelsens förslag
Landskapsstyrelsen föreslår att landskapslagen om lantbruks- och skogsnämnder ändras
så att lantbruks- och skogsnämnderna framdeles benämns lantbruksnämnder. Uppgiften
att handlägga ärenden som rör de enskilda skogarna inom kommunerna kommer inte
längre att ankomma på nämnderna. Lagförslaget är en följd av förslaget till ny
Iandskapslag om skogsvård (Ls framst.nr 9/1996-97).

Utskottets förslag
Utskottet omfattar landskapsstyrelsens förslag till ändring av landskapslagen om
lantbruks- och skogsnämnder med vissa ändringar av språklig och lagteknisk natur.

UTSKOTTETS SYNPUNKTER
Utskottet konstaterar att de föreslagna lagändringarna inte i praktiken medför några
större förändringar eftersom landskapsstyrelsen sedan länge varit i stort sett ensam om
att övervaka efterlevnaden av landskapslagen om enskilda skogar. Utskottet tillstyrker
därför förslaget men föreslår ändringar i lagtexten av språklig och lagteknisk natur.
Utskottet har erfarit att det från kommunalt håll inte finns några anmärkningar mot
lagförslaget, eftersom innehållet i stort motsvarar dagens läge.

ÄRENDETS BEHANDLING
Lagtinget har den 3 januari 1997 inbegärt näringsutskottets yttrande över
framställningen.
Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Bengt Häger och t.f.
lagberedningschefen Lars Karlsson. Utskottet har även tagit del av ett skriftligt utlåtande
från den kommunala samarbetsnämnden.
I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Tage Boman, vice ordföranden
Ronald Boman samt ledamöterna Lisbeth Eriksson, Tudeer och Sjöstrand.

UTSKOTTETS FÖRSLAG
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet
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att Lagtinget antar det
framställningen ingående lagförslaget i följande lydelse:

LANDSKAPSLAG
om ändring av landskapslagen om lantbruks- och skogsnämnder
I enlighet med lagtingets beslut
upphävs 13 § 2 mom. (uteslutning) Iandskapslagen den 19 april 1972 om lantbruksoch skogsnämnder (25/72) samt
ändras lagens rubrik samt 1-4 och 6-11 §§,av dessa lagrum 1, 6 och 8 §§sådana
de lyder i landskapslagen den 20 juni 1989 (61/89) samt 10 §sådan den lyder i landskapslagen den 19 oktober 1993 (77/93), som följer:

LANDSKAPSLAG
om lantbruksnämnder

1§
Kommunfullmäktige kan tillsätta en lantbruksnämnd som handlägger frågor rörande
lantbruksförvaltningen inom kommunen. Fullmäktige kan avstå från att tillsätta en
lantbruksnämnd om dess åligganden i stället kan skötas av en annan nämnd eller
kommunstyrelsen. Två eller flera kommuner kan gemensamt tillsätta en lantbruksnämnd.
2§
(Lika som i framställningen).

3§
På lantbruksnämnden ankommer:
1) att främja lantbruket och dess binäringar,
2) att lämna handräckning samt att avge utlåtanden och utredningar åt landskapets
myndigheter och kommunala myndigheter samt
3) att handha övriga uppgifter som anförtrotts nämnden.
4§
Närmare föreskrifter om kommunala nämnders ledamöter finns i kommunallag för

landskapet Aland (73197).
6§
Den som är anställd vid en penninginrättning som beviljar lån till lantbruk ur land-

-3skapets medel eller lån för vilka landskapet erlägger räntegottgörelse eller är dess ombud
eller medlem av dess styrelse eller är ordförande eller vice ordförande i dess
förvaltningsråd eller för dess principaler får inte vara medlem i en lantbruksnämnd.
7§
Vid överklagande av lantbruksnämndens beslut gäller de bestämmelser som i övrigt

gäller för överklagande av kommunala nämnders beslut. Samma bestämmelser gäller om
lantbruksnämndens uppgifter anförtrotts en annan kommunal nämnd eller
kommunstyrelsen.
8§
Kommunen kan anställa en lantbrukssekreterare, som har till uppgift att biträda
lantbruksnämnden. Befattningen kan vara antingen (uteslutning) huvud- eller bisyssla.

Två eller flera kommuner kan gemensamt anställa en lantbrukssekreterare.
I 6 § avsedd person får inte utses till lantbrukssekreterare.
9§

Har en lantbrukssekreterare inte anställts kan kommunfullmäktige besluta att en
annan kommunal tjänsteman eller lantbruksnämndens ordförande skall mot särskilt
arvode fu.llgöra de uppgifter som skulle åligga lantbrukssekreteraren.
10 §
(Lika som i framställningen).
11 §

(Lika som i framställningen).

Denna lag träder i kraft den
Genom ikraftträdandet av denna lag ändras benämningen för de lantbruks- och

skogsnämnder som inrättats enligt tidigare lagstiftning till lantbruksnämnder och de
skogliga uppgifterna överförs från nämnderna till landskapsstyrelsen.

Redan

anhängiggjorda ärenden avseende de enskilda skogarna i kommunen avgörs (uteslutning)
i enlighet med den lagstiftning som gällde innan denna lag trädde i kraft.
Mariehamn den 4 november 1997
Ordförande

Tage Boman

Sekreterare

Maria Carlsson-Lönngren

