173
LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande
Framst.nr 43/1971.
nr 15/1971-72 med anledning av Ålands landskapsstyrelses framställning till Ålands
Mot.nr 9/1971-72.
landsting med förslag till landskapslag angående ändring av 1811dskapslagen om nyttjande av åkermark och landstingsman Peder Söder~
ströms m.fl.lagmotion med förslag att landstinget vid behandling av 'framställning
43/1971 skulle besluta att upphäva landskapslagen om nyttjande av åkermark av den 16
april 1970. (Nr 12/70).
Sedan landstinget över förenämnda framställning och lagmotion
inbegärt lag- och ekonomiutskottets betänkande, får utskottet, som
sammanfört ärendena, härmed vördsamt an föra följande:
Utskottet har som sakkunniga hört lagberedningssekreteraren Sune
Carlsson, landskapsagronomen Tor Mattsson, ombudsmannen Göran
Helling och kolonisationsinspektören Jan Karlsson.
Utskottet omfattar den av landskapsstyrel sen s majoritet före trädda åsikten att lagen fortfarande bör bibehållas. Utskottet oL:Jfattar
även i övrigt landskapsstyrelsens framställning • .Även om ett av
lagens syftemål, att motverka överprodµktion inom jordbruket, och
att utveckla jordbruket i strukturrationaliserande syfte 1 knappast
torde ha relevans för landskapets del finner utskottet att dess
syfte att i socialt avseende ge stöd åt vissa jordbrukare utgör
tillräckligt vägande skäl för att lagen skall förbliva bestående.
Rikets lag om pension för lantbruksföretagare (467/69) 6 § 4 mom.
stadgar att om för brukningsenhets åkerareal ingåtts åkerreserveringsavtal, som avses i lagen om begränsning av nyttjande av åker
(216/69) anses vid tillämpningen av förstnämnda lag åkerareal, som
omfattas av avtalet, vara brukad på normalt sätt och lantbruksföretagare, som ingått avtalet, fortsätta husbondearbete på brukningsenheten under avtalsperioden. Enär i näunda lagrum hänvisning icke
gjorts till landskapets lag har man från pensionsfö~säkringshåll
meddelat, att Llan ej mera kommer att bevilja pensionsförsäkringar
till jordbrukare vilka ingått åkerpaketeringsavtal enligt landskapets gällande lag. Likaså har rnan meddelat, att pensionen icke kommer att tillväxa från den dag någon som tecknat sagda försäkring ingår åkerpaketeringsavtal. Utskottet emotser därför att landskapsstyrelsen skrider till omedelbara åtgärder för att härvidlag få en
rättelse till stånd.
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Det har likaså från försäkringshåll gjorts gällande, att ifrå gavarande pension icke längre skall tillväxa om landskapsstyrelsen
återutarrenderar paketerad jord . Utskottet emotser även härvidlag
landskapsstyrelsens åtgärd i avsikt att undanröja en sådan inskränkning.
I anseende till vad ovan anförts får utskottet härmed vörds amt
föreslå
att Landstinget med förkastande av
landstingsman Peder Söderströms m.fl.
fä renämnda motion måtte godkänna lagförslaget i den lydelse J.andskapsstyrelsen
föreslagit.
Mariehanm, den 24 april 1972 .
På lag- och ekonomiutskottets vägnar :
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Närvarande i utffi{ottet:ordföra.nden Olof Lindströ m, viceordföranden Viktor Arvidsson S8.illt ledamöterna Olof Jansson, Erik Lundqvist
och Rolf Carlson.
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