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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTALLNING 

till Landstinget med förslag til 

landskapslag angående ändring av Sa § 

landskapslagen om semester och vika ie

hjälp för lantbrukare. 

Enligt lagen om semester och vikariehjälp för lantbrukare (41/76) 

har lantbrukare rätt att fä avbytare som vikariehjälp för den tid 

som semesternämnden bestämmer, dock högst för tre dagar i sänder. 

Vikariehjälp ges om lantbrukare behöver hjälp på grund av sjukdom, 

olrcksfall, förlossning eller av annan dänned jämförbar orsak. Om atrbets-

o förmilgan styrks mc<l Likarintn,; kan vikariatet förHingas tills 

arbetsoförmågan upphör enligt intyget. Under semesteråret l982c~8:'\ 

var det 25 gårdar som fick vikariehjälp. Verksamheten utvecklas ~å 

ett positivt sätt, men landskapsstyrelsen föreslår några förbättringar beträ 

tiden för vikarichjfiJp. J riket har Jagen om anordnande av sernes er 

och vikariehjälp för 1antbruksföretagare (FFS 102/78) också Undrnts 

( FF S 1051/83) , 

~Ll..:. Semesternämnden föreslf:1s kunna bevilja lantbrukare 

vikariehjälp för högst sju dagaro För lantbrukarna inn0b~ir det 

en förb~ttring att kunna få upp till sju dagars vikariel1jälp utan 

att behöva skaffa läkarintyg. För föYlängning av vikariatet för s a 

s tl1 cd e s att cJ c t kr ii v :; 1 ii k ;i r i 11 t y g c' I l c r o rn u r h c t so rn r m ii g :m har ni!!~ o 11 

annan orsak än sjukdom eller olycksfall att det styrks på ann 

tillförlitligt sätt. 

För att klar~öra tid som innJ ig lantbrukare liar rö t 

att fä vikariehjtllp pä grun<l av [ö lossning föresläs en tiJ son1 

totalt omfattar 120 dagar, varav 30 dagar före den berliknade tJJ 

punkten för nedkomsten och resterande 90 dagar efter, 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till 

antagande 

L a n cl s k a p s l a g 

angående ändring av 8a § landskapslagen om semester och vikarie

hjillp för lantbru re. 



I enlighet med Jandstingets beslut ~"Q~~~~ 8a § landskapslagen 

den 17 augusti 1976 om semester och vikariehjtilp rör lanthruk:trc 

(41/76), stidant sagda lagrum lyder i 1 andsk;1psLtgc11 den 8 mars I ~JIL'J 

(6/83), som följer: 

8a §. 

Lantbrukare har rätt att som vikariehjälp få avbytare på grun<l 
av sjukdom, olycksfall eller ;av annan därmed jämförbar tillfällig 

orsak under den tid som med läkarintyg styrkt tidsbegränsad arbets·~ 

oförmåga eller annars på tillförlitligt sätt styrkt behov av 

vikariehjälp varar. Utan läkarintyg kan vikariehjälp pä grund av 

sjukdom eller olycksfall ges r-ör högst sju dagar, cnJigt vud 

scmesternämndcn bestämmer. Kvinnlig lantbrukare har dock rUtt 

att på grund av förlossning få vikariehjälp för en tid som om

fattar 120 dagar och som börjar 30 dagar före den beräknade tid

punkten för nedkomsten. 

Marich;1rnn den 9 februari 1984. 

V i c e 1 a n t r ti J Gunnevi Nordman 

Lagbero<lningssckretarc Elisabeth Carlsson. 
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