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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till landskapslag 

angå.ende ändring av landskapslagen om av

bytarservice för lantbrukare. 

Bestämmelser om avbytare för lantbrukare under semester eller veckoledighet 

samt vikariehjälp finns i landskapslagen om avbytarservice för lantbrukare (14/86). 

Bestämmelserna är tillämpliga på den som erhåller sin huvudsakliga utkomst genom 

att bedriva kreatursskötsel och som på grund av bundenhet till detta arbete inte 

har möjlighet att ta semester eller veckoledighet, eller den som av tillfällig 

anledning behöver vikarie till sitt gårdsbruk. 

Landskapsstyrelsen föreslår att antalet dagar kvinnlig lantbrukare har rätt till 

vikar·iehjälp vid barns födelse utökas frän 200 till 305 dagar samt att lantbrukare 

skall ha rätt till vikariehjälp under fem dagar per år för deltagande i vuxenutbild

ning, vilket överensstämmer med vad som avtalats mellan företrädare för lantbru

karna och staten vid lantbruksinkomstförhandlingarna våren 1989. 

Den som erhåller mindre än hälften av sin utkomst frän kreatursskötsel eller 

gärdsbruk saknar för närvarande rätt till avbytare även om han uppfyller de övriga 

krav som anges i lagen. Landskapsstyrelsen anser att rätten till avbytare endast 

skall prövas med hänsyn till bundenheten av arbetet och föreslår att lagen ändras i 

enlighet därmed. 

I riket prövas rätten till avbytare på ett sätt som liknar det som föreslås i 

denna framställning (FFS 1185/88). 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande 

Landskapslag 

angående ändring a\' landskapslagen om avbytarservice för lantbrukare. 

I enlighet med Landstingets beslut 

ändras 2 § 1 mom., 3 § l mom. och 9a § 1 mom. landskapslagen den 25 februari 

1986 om avbytarservice för lantbrukare (14/86) av dessa lagrum 3 § 1 mom. och 9a 

§ l mom. sådana de lyder i landskapslagen den 20 juni 1989 (48/89), samt 

fogas till lagens 9 § ett nytt 5 mom., som följer: 



- 2 -

2 § 

Vid anordnande av semester och veckoledighet skall denna lag med i 4 § 

nämnda undantag tillämpas på. den som bedriver kreatursskötsel och därvid själv 

deltar i arbetet och som på. grund av bundenhet till detta arbete inte har möjlighet 

att ta semester eller veckoledighet. 

- - -- - - -- ~ ~ - _, - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - -·- - - - - --- - ~ - -- -

3 § 

Vid anordnande av vikariehjälp skall denna lag med i 4 § nämnda undantag 

tillämpas på den som bedriver gårdsbruk och därvid själv deltar i arbetet och som 

inte utan vikariehjälp kan sköta nödvändiga gårdsbruksgöromål på grund av 

sjukdom, olycksfall, rehabilitering enligt läkarintyg eller lag, barns sjukdom, 

anhörigs dödsfall eller av annan jämförbar tillfällig anledning, eller under tid när 

moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning utgår. 

9 § 

- - --- - ----- -- -- - - - - - - - ~ ~-- --- - - - ----- -- - -- -. ---·- -·- - - - -
Lantbrukare har rätt att få vikariehjälp på grund av deltagande i vuxenutbild

ning för högst fem dagar per är. 

9a § 

Med anledning av förlossning har kvinnlig lantbrukare rätt till· 305 dagars 

vikariehjälp räknat från 35 dagar före den dag då nedkomsten beräknas ske. Om 

nedkomsten sker tidigare är kvinnan berättigad till vikariehjälp räknat från dagen 

för nedkomsten. Om barnet föds dött eller om det dör under tid när moderskaps

penningen utbetalas eller adopteras barnet bort under denna tid upphör rätten till 

vikariehjälp senast när utbetalningen av moderskapspenningen upphör. 

Denna lag träder i kraft den 

Mariehamn den 9 november 1989 

Vicelantråd May Flodin 

L agberedningssekreter are Olle Ekström 


