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LAGUTSKOTTETS BETÄ~KANDE nr 8/1976-77 med an

lednin~ av landskapsstyrelsens framställning 

till landstinget med förslag till landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om 

penning för småföretagare. 

Lagutskottet har för behandling och utlåtande emottagit ovannämnda lagförsla~ 

och får i anledning därav vördsamt anföra följande. 

Landskapslagen den 24 juli 1975 om semesterpenning för småföretagare baserar 

sig på en rikslag i ämnet av den 10 januari 1975. Denna rikslag upphörde att 

gälla den 31 mars 1976. I landskapsstyrelsens framställning åsyftade nya riks

lag om semesterpenning för småföretagare gäller för tiden l april 1976 - 31 

mars 1977. Landskapslagen i ämnet är däremot inte tidsbegränsad. 

Från företa~arsemesternärnnden har lagutskottet inhämtat, att det inalles nå 

Aland torde finnas omkring 200 st småföretagare, som skulle fylla förutsätt

ningarna för semesterpenning. Innevarande år har 52 st företa~are sökt semester

penning och alla ansökningar har beviljats. ~1aximibeloppet av den årsinkomst, 

som företagare får uppvisa för att komma i åtnjutande av semesterpenning har i 

år fastställts till 13.200 mark. Semesterpenningens totalbelopp uppgår till 314 

mark för sex dagar, vilket innebär att anslaget i landskapsbud~eten för ända

målet varit tillräckligt. I riket har semesterpenning bevilja~ åt 36 % av de 

därtill berättigade småföretagarna. Omkring hälften av företagarna har där ansökt 

om semesterpenning. 

Till 9 § landskapslagen om semesterpenning för småföretagare föreslår landskaps

styrelsen fogat ett nytt 3 mom. som innebär att företagare som icke inom tre må

nader efter semestern gjort anspråk på semesterpenning har förlorat denna rätt. 

I riksla~ens motsvarande paragraf stadgas att företagare, som icke inom tre måna

der efter semestern lyft semesterpenning har förlorat sin rätt härtill. skill

naden kan i vissa fall vara väsentlig, i synnerhet som fataljetiden är ganska 

kort. Enligt allmänna regler har dock den som inom viss · utsatt tid gjort an

språk på en rättighet även bevarat sin rätt att få saken prövad och lagenligt 

avgjord efter det fataljetiden utgått. Till följd härav har utskottet heller 

ingenting att anmärka emot detta stadgande i landskapslagen. 

Lagutskottet får vördsamt föreslå 
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att Landstinget skulle antaga förslaget till 

ändring av landskapslagen om semesterpenning 

för småföretagare i den lydelse J!andskar>sstyrel

sen föreslagit , 

tets(}!'f/~ 

n~Erik Lindfors 

Närvarande i utskottet:ordföranden Lindfors, viceordföranden Andersson samt leda

möterna Berg, Dahlman och Elmer Jansson , 
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