l 986-87 L t-Ls rnedd. nr l
LANDSKAPSSTYRELSENS MEDDELANDE till

Landstinget rned Jagberedningsprograrn för tiden l mars 1987 - 29 februari 1988.
Enligt 2 § 2 mom. landskapslagen orn lagberedning (13/72) skal.1 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 gjord förteckning över aktuella
lagstif tningsärenden.
Landskapsstyrelsen får härmed meddela att avsikten är att under tiden l mars
1987 - 29 februari 1988 överlämna framställningar till landstinget med anledning av

följande lagstiftningsärenden:
Lagstiftning

Översyn av vallagstiftningen (k)

AUS l 986:5 (bl.a. införa möjlighet till poströst-

ning).
Gymnasielag Os beslut 1985-08-22, en lag som möjliggör gymnasier upprätthållna
av såväl landskapet som kommuner).
Ändring av LL om investeringsreserveringar inom lantbruket (förlänga systemet
med investeringsreserveringar samt höja maximi- och minimibeloppen för de årliga
reserver ingarna).
Ändring av LL 'om kommunalskatt på inkomst (bl.a. justering av vissa avdrag).
LL om produktsäkerhet (en allmän

som .skall tiHämpas på konsumtionsvaror

fråga om vilka särskilda bestämmelser inte finns).
Ändring av LL om studieledighet (förbättra möjligheten till vuxenstudier).

Ändring av LL om vissa räntestödslån som beviljas av kreditinrättning (ang.
grunderna för fastställandet av räntestöd).
Ändring av LL om studiestöd (införa studiepenning även för vuxenstudier).

- 2Översyn av LL om fiske (k)

AUS 1984:5 ,

Ändring av LL om ersättande av skördeskador (införa möjlighet att ta del
skö rdeskadefö rsäkr ingar ).

Ändring av LL om lotterier (ang. användningen av PAF-rnedel).
Ändring av LL om stöd för bostadsproduktion och LL orn stöd för bostadsförbättring (bl.a. införa schablonartad beräkningsgrund för fastställandet av nyttan av
lånets låga ränta, införa möjlighet att avstå från att kräva in sagda nytta till den
del fråga är om lån för egen bostad samt införa maximipris för aktier i bolag som
beviljats bostadslån).

Ändring av LL om främjande av gårdsbruk (bl.a. höja räntorna för vissa lån
beviljade med stöd av jorddispositionslagstiftningen).
Översyn av LL om sysselsättnlngsfrämjande utbildning (bl.a. kompletera lagen med
bestämmelser om en särskild kurscentral och slå samman yrkesutbildningsrådet och
delegationen för yrkeskursärenden, ls beslut Ua 35/8/t).
Översyn av

om fordon (översyn m.a.a. den nya vägtrafiklagen, registrering av

mopeder samt beakta den nordiska överenskommelsen om godkännande av körkort
och registrering av fordon, ev. införa blankettbestämmelser ang. typgodkännande
så att fordon typgodkänt i Norden får tas i bruk på Åland).
Översyn av LL om landskapsunderstöd till medborgar- och arbetarinstitut.
LL om landskapets långivning och landskapsborgen (en allmän lag som skall

tillämpas vid beviljandet av olika landskapsstöd i de fall där särskilda bestämmelser
inte finns),
Ändring av LL om rättsställningen för !andskapstjänsteman so1T1 anställs vid nordisk
institution (bl.a. förlänga tiden för tjänstledighet vid anställning hos ministerrådets
sekretariat och presidiesekretariatet; m.a.a. l 981J.-,ärs ändringar av avtalet om
Nordiska ministerrådets sekretariat och deras rättsliga ställning).
Översyn av vissa lagar m.a.a. införande av parlamentarism (k).
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Ändring av LL om naturvård (bl.a. översyn av täktreglerna såvitt gäller säkerhetssamt av reglerna rörande fjärilsfängst och
inrättande av naturreservat samt av straffbestämmelserna och bestämmelserna om
skyltning).

LL om prisstöd för fisk (innehållande grunder för beviljande av prisstöd).
Översyn av LL om kommunalt ungdornsarbete (ang. bidragsreglerna).
Översyn av LL om Alands tekniska skola (bl.a. beakta att den 3-åriga teknikerutbildningen ändras till It-årig ingenjörsutbildning).
Översyn av LL om hälsovården (bl.a. beakta den nya lagen om smittsamma
sjukdomar FFS 583/86).
Översyn av LL om centrala ämbetsverket m.m.
Översyn av LL om brand- och räddnlngsväsendet.
Ändring av 11 § idrottslagen (inskränkningar

det som skall betraktas som

anläggn ingskos tnader ).
Ändring av principerna om rörelseidkares beskattningskommun (i fråga om öppet
bolag och enskild näringsidkare så att 50 % av rörelseinkomsten skulle betraktas
som rörelseinkomst och beskattas i "rörelsekommunen" och 50 % jämställas med
löneinkomst och beskattas i rörelseidkarens hemkommun).
Ändring av vägtrafiklagen (bilbältestvång bak, om frågan om fler passagerare än
bältesplatser löses tillfredsställande, tillåta omkörning av cykel, moped o. dyl. med
överskridande av mittlinje på plats där omkörningsförbud gäller, dock med iakttagande av särskild försiktighet).
LL om jämställdhet mellan kvinnor och män.
Ändring av LL om Alands landskapsstyrelse (ang. jävsreglerna).
Ändring av LL om lagberedningen (upphäva 2 § 2 mom.).

Ändring av livsmedelslagstiftningen (så att livsmedel godkänt i nordiskt land, eller
åtminstone Sverige, kan godtas i landskapet, se SjPN ber. ! 985-86).
Lagändringar i syfte att stödja kvinnliga arbetsplatser i

LL om 1uftvård.

Lagstiftning om kommunernas miljövårdsförvaltning (ev. hälso- och miljönämnder).
Hemställningar
Hemställan om utredning av möjligheternd att tillåta skattefrihet för årlig
ersättning med stöd av i lag inskränkt dispositionsrätt (jfr framst. nr 11/1980-81).

Hemställan om översyn av vallagstiftningen (mot.nr 13-17I1983-84) .
Hemställan om uppgörande av en speciell skärgårdslag (mot. nr 15/1980-81.).
Avvikelse från ovan angivna förteckning över lagstiftningsärenden har 1andskapsstyre1sen för avsikt att göra endast om det bedöms erforderligt tlU följd av
principerna för den skattefinansiella utjämningen mellan landskapet och riket,
landstingsbehandlingen av meddelandet eJ1er annan orsak.

Marieharnn den 20 februari 1987

Lantråd

T.f. lagberedningschef

Folke Woivalln

Lars Karlsson

