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lAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

13/1974-75 med anledning av landskapsstyrelsens 

framställning till Landstinget med förslag till 

landskapslag om lantbruksinkornsten. 

Landstinget har inbegärt lag- och ekonomiutskottets utlåtande över ovan 

nämnda framställning. Med anledning härav får utskottet, som hört lagbered

ningschefen Sune Carlsson och näringschefen Tor Mattsson anföra följande. 

Utskottet, som anser det utrett att lagstiftningsbehörigheten i denna fråga 

tillkommer landstinget omfattar landskapsstyrelsens ståndpunkt att en land

skapslag om lantbruksinkornsten bör stiftas. 

Utskottet anser att lagen och förordningen om lantbruksinkornsten (FFS 106-

107 /73) skulle antas att gälla i landskapet genom en s.k. blankettlag för

utom till den del som berör statsrådets, ministeriums, centralt ämbetsverks, 

eller annan statens förvaltningsmyndighets uppgifter och befogenheter i sam

band med förvaltningen och fastställandet av grunderna för det regionala 

prispolitiska stödet, som avses i nämnda riksförfattningar. 

Av landskapsstyrelsens framställning framgår att landskapsstyrelsen i likhet 

med utskottet anser att förvaltningen och fastställandet av grunderna för 

det regionalt prispolitiska stödet bör handhas av landskapsstyrelsen men 

utskottet anser i motsats till landskapsstyrelsen, att dessa uppgifter kan 

övertas redan innevarande prissättningsår. Utskottet, som är medvetet om de 

praktiska problem som ett retroaktivt tillämpande av ett sådant lagstadgande 

kommer att medföra, vilket även påtalas i framställningen, har trots detta, 

med beaktande av de möjligheter till utökat stöd för skärgårdskornmunerna 

och övriga perifera delar av landskapet, ansett att lagförslaget i den form 

det erhållit i lagutskottet skulle tillämpas från den 1 april 1975. Ett ome

delbart övertagande av nämnda uppgifter kommer också att leda till att land

skapsmyndigheterna vid ingången av nästkommande prissättningsår förfogar 

över en förvaltningsapparat,- som är inkommen i de uppgifter som ålägges denna. 

Utskottet anser analogt med vad i rikets lag om lantbruksinkornsten är stad

gat, att landskapsstyrelsen,innan den fattar beslut om grunderna för regio

nalt prispolitiskt stöd i landskapet, skall förhandla om innehållet i beslu

tet med lantbruksproducenternas fackorganisation på Åland. Kan enighet i för

handlingarna icke uppnås, skall en förlikningsnämnd, som har till uppgift 

att uppgöra förslag till avgörande i saken, tillsättas. Detta införs lämp

ligast i lagen genom ett s.k. blankettstadgande. 
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Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga lagförslaget 

sålydande: 

L a n d s k a p s 1 a g 

om lantbruksinkornsten. 

I enlighet med Landstingets beslut stadgas: 

1 §. 
För stabilisering av lantbruksinkomsten samt för styrning och balansering 

av lantbruksproduktionen skall lagen om lantbruksinkomsten (FFS 106/73) 

och förordningen om lantbruksinkomsten (FFS 107/73) äga tillämpning i land

skapet Åland till den del ej annorlunda i denna lag stadgas. 

2 §. 
De uppgifter och befogenheter rörande regionalt prispolitiska stöd som 

enligt i 1 § nämnda författningar ankommer på statsrådet, ministerium, 

centralt ämbetsverk, eller annan statens förvaltningsrnyndiget, skall i 

landskapet handhas av landskapsstyrelsen. 

3 §. 
Innan landskapsstyrelsen fattar beslut om grunderna för regionalt pris

politiska stöd i landskapet, skall landskapsstyrelsen med lantbrukspro

ducenternas fackorga.Iiis åtion på Åland förhandla om innehållet i beslutet. 

, 1 

Har i 1 mom. nämnda förhandlingar icke lett tilf enighet skall ifråga om ' 11 1 

tillsättande av förlikningsnämnd och dess uppgifter tillämpas vad i rikets ll 
lagstiftning därom är stadgat. 

4 §. 

Denna lag tillämpas från den 1 april 1975. 

Har efter i 1 mom. stadgat tidpunkt erlagts regionalt prispolitiskt stöd 

inom landskapet, skall sådant stöd avdras vid utbetalningen av stöd enligt 
denna lag. 

Mariehamn, den 10 juni 1975. 

kottets vägnar: 

ordförande 

Närvarande i utskottet:ordföranden Lindström, viceordföranden Olof M. 

Jansson samt ledamöterna Björklund, Gustafsson och Wideman. 


