1985-86 L t-Ls meddelande nr l
LANDSKAPSSTYRELSENS MEDDELANDE till
Landstinget med lagberedningsprogram för tiden l mars 1986 - 28 februari 1987.
Enligt 2 § 2 mom. landskapslagen om lagberedningen (13/72) skall landskapsstyrelsen årligen före den första mars förelägga landstinget ett lagberedningsprogram för de
närmast följande tolv månaderna. Föreliggande lagberedningsprogram är uppgjort på
basen av en vid lagberedningen uppgjord förteckning över aktuella lagstiftningsärenden.
Landskapsstyrelsen får härmed meddela att avsikten är att under tiden l mars 1986
- 28 februari 1987 överlämna framställningar till landstinget med anledning av följande
lagstif tningsärenden:
Lagstiftning
1.

Ändring av LL om transportstöd (bl.a. justering av tabellen i 6 § 1 mom., se även
Fu bet. nr 1/1985-86).

2.

LL ang. ändr. av LL om kommunalskatt på inkomst (justering av vissa avdrag samt
översyn av grunderna för beräknandet av pensionsinkomstavdraget).

3.

Ändring av vissa skattelagar (så att de f.n. skattefria överlåtelsevinsterna görs
skattepliktiga till viss del).

4.

LL ang. ändr. av LL om kommunalskatt för bostadsinkor;nst i vissa fall (höjning av
gränsvärdet för skattefri bostadsinkomst).

5.

LL ang. ändr. av LL om kommunalskatt för gårdsbruk (översyn av bestämmelserna
om skattelättnader och avdrag vid skogsbruksbeskattningen, varvid även bör
beaktas de förvaltningsuppgifter som landskapsstyrelsen handhar).

6.

LL ang. ändr. av LL om investeringsreserveringar inom lantbruket vid kommunalbeskattningen (justering av beloppen i 2 §).

7.

LL ang. ändr. av LL om skattelättnader för obligationslån (ändr. av blankettlagen
till följd av ny rikslagstiftning, jfr prop. 164/85).

8.

LL ang. ändr. av LL ang. tillämpning vid kommunalbeskattningen av lagen om
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skattelättnader för sjöfarten (i huvudsak förlängning av lagens giltighet).
9.

LL ang. ändr. av vissa räntestödslän

:;0111

bevilja:; av kreditinrättning (m.a.a. att

landstingets beslut 1985-10-09 förordnats att förfalla).
10. Grundskollag (k) (jfr Å US 1985:5).
11. Tjänstemannalag för landskapet Åland (m.a.a. ny statstjänstemannalagstiftning).
12. Översyn av tjänstekollektivavtalslagstiftningen (m.a.a. punkt 11, ev. husbondefrågan).
13. Ändring av bestämmelserna om tjänstemäns rätt att handha politiskt uppdrag (Ls
besl. 1985-12-12, ÅUS 1985:2).
14-. Översyn av LL om körkort.
15. Ändring av LL om tillämpning i landskapet Åland av lagen om skydd för kulturhistoriskt märkliga byggnader (m.a.a. ny rikslagstiftning, jfr FFS 60/85).
16. LL om kommunalbeskattningen av rederibolag och redare.
17. Ev. ändring av LL om lotterier.
18. LL ang. ändr. av LL om rättsställningen för landskapstjänsteman som anställs vid
nordisk institution (bl.a. förlänga tiden för tjänstledighet).
19. Ändring av blankettlagen om livsmedel (införa FFS 973/85).
20. Ändring av LL om lantbruksundervisningen (ombildande av Ålands lantmannaskola
till tvåårig lantbruksskola, ev. ny lag).
21. LL om styrning och balansering av lantbruksproduktionen (innehållande regler bl.a.
om avtal och premier för prnduktionsändringar samt ev. om tillståndskrav för ny
produktion).
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22. LL om antagande av lagen om marknadsföringsavgift som uppbärs hos stora hönsoch svinhushållningsföretag (jfr FFS 1038/78, 1053/79, 1016/80, 894/81, 910/82
samt 976/84).
23. Översyn av vallagstiftningen (k).
24. Översyn av LL om allmänna bibliotek (bildande av centralbibliotek för Åland, Ls
beslut 1985-07-05, ev. ny lag).
25. Ändring av LL om fiske (k) (jfr FFS 296/82 och 1116/82, ÅUS 1984:5).

26. Gymnasielag (Ls beslut 1985-08-02).
27. Ändring av LL om kommunalvägar (bl.a. så att polisrepresentant inte skulle ingå i
vägsynenämnden, översyn av !andskapsandelsreglerna).
28. Ändring av LL om stöd för bostadsproduktion (översyn av reglerna rörande
hyreshus, jfr bl.a. Ls beslut 1983-01-16, ev. införande av möjlighet till undantag
från kravet på hembygdsrätt, ev. upph. lagen o. ers. med blankettlag; jfr prop.
50/85, ÅUS 1984:11 - principdiskussion innan beredningsarbetet påbörjas).

29. LL ang. ändr. av l § LL om tillämpning av sinnessjuklagen i landskapet Åland
(komplettera med FFS 1094 /77).
30. LL ang. ändr. av LL om tillämpning av vattenlagen i landskapet Åland (m.a.a. FFS
67 /86).

Hemställningar
l.

Hemställan om utredning av möjligheterna att tillåta skattefrihet för årlig
ersättning med stöd av i lag inskränkt dispositionsrätt (jfr framst. nr 11I1980-81 ).

2.

Hemställan om åtgärder för förenhetligande av bestämmelserna ang. indragning av
körkort (mot. nr 33/1979-80).

3.

Hemställan om en till den åländska rederinäringen anpassad lagstiftning om
rederibolag och redare (jfr framst. nr 12/1983-84).
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Hemställan om att nästa justering av grundavdraget skall föregås av en mera
ingående beredning vad gäller avdragets principiella utformning, beräkning och
skattemässiga konsekvenser (Ls besl. 1985-08-21).

5.

Hemställan om översyn av vallagstiftningen (mot.nr 13-17I1983-84; jfr 1:22).

6.

Hemställan om en utredning över möjligheterna att företa sådana lagändringar att
kommunfullmäktige vid behov kan besluta att överföra vägnämndens uppgifter på
annat kommunalt organ.
Avvikelse från ovan angivna förteckning över lagstiftningsärenden har landskaps-

styrelsen för avsikt att göra endast om det bedöms erforderligt till följd av principerna
för den skattefinansiella utjämningen mellan landskapet och riket, landstingsbehandlingen av meddelandet eller annan orsak.
Mariehamn den 25 februari 1986

Lantråd

Folke Woivalin

Lagberedningssekreterare

Birgitta B jörkqvist.

