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SAMMANFAITNING 

Landskapsstyrelsens förslag 
Landskapsstyrelsen föreslår att semesterpenning från landskapets medel inte längre skall 
utbetalas till småföretagare. Av detta skäl föreslås att 1andskapslagen om 
semesterpenning för småföretagare (32/75) skall upphävas. 

Utskottets förslag 
Utskottet föreslår att landskapsstyrelsens lagförslag förkastas såsom obehövligt. 

UTSKOITETS SYNPUNKTER 
Enligt landskapslagen om semesterpenning för småföretagare kan, inom ramen för 
landskapets årsstat upptaget anslag, semesterpenning erläggas till småföretagare under 
i lagen angivna förutsättningar. I landskapsstyrelsens framställning föreslås, med 
hänvisning till ett regeringsförslag till motsvarande ändring av rikslagstiftningen, att 
landskapslagen om semesterpenning för småföretagare skall upphävas. 

Utskottet har valt att inte omfatta landskapsstyrelsens förslag eftersom ett upphävande 
av lagen inte utgör en förutsättning för att anslaget för semesterpenning till 
småföretagare skall kunna strykas ur landskapets årsstat. Näringsstrukturen i landskapet 
avviker från strukturen i riket genom att småföretagens andel här är avsevärt större, 
varför utskottet anser det angeläget att möjligheten att genom semesterpenning stöda 
småföretagare kvarstår i lagstiftningen även om man för tillfället inte anser att 
landskapets medel förslår för ändamålet. 

Slutligen noterar utskottet att riksdagens social- och hälsovårdsutskott i sitt betänkande 
över regeringens proposition med förslag till upphävande av lagen om semesterpenning 
till småföretagare föreslår att regeringens förslag om upphävande av lagen inte skall 
antas. 

ÄRENDETS BEHANDLING 
Lagtinget har den 29 november 1993 inbegärt näringsutskottets yttrande över 
framställningen. 

Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Karl-Göran Eriksson och 
företagskonsulenten Anneli Ahlgren. 

I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Boman, vice ordföranden 
Harry Eriksson, ledamöterna Abrahamsson och Beijar samt ersättaren Englund. 

Ledamoten Beijar har fogat awikande åsikt till betänkandet. 
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UTSKOITETS FÖRSLAG 
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

Marieharnn den 14 december 1993 

Ordförande 

Sekreterare 

att Lagtinget måtte förkasta det i 
framställningen ingående 
lagförslaget. 

Tage Boman 

Susanne Eriksson 



AVVIKANDE ÅSIKT 

Jag anmäler min avvikande åsikt mot näringsutskottets beslut att föreslå förkastande av 

förslaget till landskapslag om upphävande av landskapslagen om sernesterpenning för 

småföretagare. Enligt min åsikt bör lagförslaget godkännas oförändrat enligt 
landskapsstyrelsens framställning. 

Marieharnn den 14 december 1993 


