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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till L ~ndstinget med förslag till land 

skapslag angående ändring av landskaps

lagen om semesterpenn i ng för småföreta

gare . 

I riket har en lag om semesterpenning för småföretagare 

(FFS 393/76) stiftats . Sagda rikslag avviker på vissa punkter 

från landskapslagen den 24 juli 1975 om semesterpenning för 

småföretagare (32/75) . 

Landskapslagen om semesterpenning för småföretagare saknar 

bestämmelser om t y stnadsplikt . I föreliggande framställning 

föreslås tystnadsplikt i fråga om enskild persons eller familjs 

hemlighet för dem som handlägger ärendet i samband med bevil j an 

de .av semesterpenning . För brott mot tystnadsplikten föresl å s 

som straff böter eller fängelse högst sex månader . Enligt 13 § 

l mom . självstyrelselagen har landstinget lagstiftningsbehöri g

het i fråga om bötesstraff . I 14 § 4 mom . självstyrelselagen 

stadgas dock att i landskapslag kan intagas stadganden av riks 

lagsnatur om detta leder till enhetlighet i lagstiftningen . Av 

denna orsak och då 28 § ovannämnda rikslag stadgar om fängelse

straff högst sex månader kan motsvar ande stadgande intagas i 

landskapslagen om semesterpenning för småföretagare som en ny 

12a §. 
Landskapslagen om semesterpenning för småföretagare stadgar 

icke om någon frist inom vilken småföretagaren skulle vara 

skyldig att göra anspråk på sin semesterpenning . Eftersom denna 

brist kan leda till praktiska svårigheter emedan rätten till 

semesterpenning är underkastad en allmän tioårs preskription 

föreslås till 9 § ett nytt 3 mom . där det stadgas att företaga

ren är skyldig att göra anspråk på semesterpenningen inom tre 

månader efter semestern vid äventyr att han går förlustig sin 

rätt till semesterpenning . 

För att semesternämnden effektivt skall kunna handlägga 

ärendena rörande semesterp enning kräves att semesternämnden 

bland ann a t fu a r tillgång till uppgifter för bedömande av före

tagarens möjligheter att hålla semester , samt för bedömande a v 

företagarens övriga omständigheter . För att möjliggöra detta 

föresl å s en ny 12b § där semesternämnden ges rätt att erhålla 
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de uppgifter som är nödiga för skötseln av de i lagen 

stadgade uppgifterna . 
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Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget 

till antagande 

L a n d s k a p s l a g 

angående ändring av landskapslagen om semesterpenning för 

småföretagare , 

I enlighet med Landstingets beslut fogas till landskapslagen 

den 24 juli 1975 om semesterpenning för småföretagare (32/75) 

nya 12a § och J2b § . samt till 9 § ett nytt 3 mom . , såsom 

följer : 

9 § • 

Såvida företagare icke inom tre månader efter semestern 

gjort anspråk på semesterpenning , har han förlorat sin rätt 

till semesterpenning . . 

12a §. 
Person i landskapets tjänst eller medlem av semeste1nämnden 

eller person som anlitats som sakkunnig vid anordnandet av 

i denna lag stadgad verksamhet får icke yppa enskilds eller 

familjs hemlighet, v i lken han på grund av sin ställning eller 

sitt uppdrag eller eljest fått kännedom om . Utan hinde r av 

det sagda kan under tystnadsplikt fallande angelägenhet dock 

yppas om den till vars förmån tystnadsplikten stadgats eller 

hans fö r myndare eller annan vårdnadshavare lämnar sitt medgi 

vande till att saken yppas . 

Den som bryter mot ovan i l mom . stadgad tystnadsp l ikt 

dömes till böter eller fängelse högst sex månader såframt 

för gärningen icke annorstädes stadgats strängare straff . 

Allmän åklagare får väcka åtal endast om sakägaren anmält 

saken till åtal . 
12b § . 

Semesternämnden har rätt att av beskattnings - och andra 

myndigheter erhålla för verkställ i gheten av denna lag erforder 

liga uppgifter och utredningar . 

Denna lag träder i kraft den l måj 1977 . 
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Har företagare, som erhållit rätt till semesterpenning innan denna lag 

trätt i kraft, icke inom tre månader efter denna lags ikraftträdande gjort 

anspråk på semesterpennin~en, förlorar han sin rätt därtill. 

Mariehamn den 26 oktober 1976. 

L a n t r å d 

Extra lagberedningssekreterare 
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