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LAG- OGI EKONOMIITTSKCTfTETS BETÄNKANDE 
nr 23/1979-80 med anledning av ltrn Olof 

M. Janssons m.fl .hemställningsmotion till 

landskapsstyrelsen angående översyn av 

1andskapslagen om semester för lantbrnbl'(' 

Landstinget har över nämnda motion inbegärt lag- och ekonomiutskottets ut

låtande. Med anledning härav får utskottet, som i ärendet hört ordföranden 

för sernesternämnden i landskapet Aland Nils Jansson, vördsamt anföra följande. 

Bestämmelser om sernesterförmåner för lantbrukare i landskapet finns införda 

i landskapslagen om semester och vikariehjälp för lantbrukare (41/76) och i 

landskapsförordningen om semester och vikariehjälp för lantbrukare (89/77). 

Utskottet konstaterar liksom motionärerna att bestänunelserna om ansöknings-

villkoren och förfarandet enligt nänmda landskapslagstiftning kan anses onödigt 

rigorösa. Dessutom h;ir missnöje förekommit beträffande utbetalning av er

sättning åt lantbrnksavbytarc. 

Eftersom landskaps] Jgst iftningen om semester och vikarier för lantbrukare b 11-

lämpats under några års tid ~ir det utskottets förhoppning att de erfaren-

heter som därvid vunnits k.Llnde användas till att göra bestänm1elserna om an

sökningsvillkoren cch -förfarandet mer lättillämpliga. Med anledning härav 

bör en sakkunnig kon1111itt6 tillsättas fi1r att se över niimnda landskaps1agstil-1-

ning. Härvid borde lil.a. även beaktas om det vore ändamålsenligt att över-

fö:a uppgifter frAn se111esternänmden i landskapet Åland till de kommunala lant

bruks- och skogsnfönnderna. Även i fråga om de bestänunelser som från tillämp

ningsområdet utesluter lantbrukare som av ekonomiska skäl tvingas arbeta mer 

än tre månader per ;'ir utanför lägenheten vore kanske en ändring skälig. 

Ledamoten Roald Karlsson anmäler avvikande mening. 

Med hänvisning till det anförda ftlr utskottet vönlsamt föreslå 

Mariehamn den 29 augusti 1980. 

att Landst:inget skulle hemställa hos Jand

skapsstyrelsen om en översyn av larnlskaps

lagstif tningen om semester för lantbrn-

kare och vid behov framställa ändrings

förslag i ärendet samt att en kommittc 

utses för ändamålet. 

Pzi lag- och ekonomiutskottets 

Bjarnc Björklund 
ordförande 

vägnar: 

Lars Karlsson 
.sekreterare. 
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Närv.i utskottet:ordf .Björklund,v.ordf.Lönn samt ledamöt.Homan,R.Karlsson 


