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L.ANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till 

Land stinget med förslag till landskaps lag 

om semester för lantbrukare. 

Genom lagen den 8 februari 1974 om anordnande av semester för lant

zt11ksföretagare (FFS 127 /74) har förutsättningar för s-era.e'.Bter. tillkollit 

de lantbrukare som får sin huvudsakliga utkomst av kreatursskötsel 

>~~~ch på grund därav är så bundna av sitt arbete att de utan stöd från 

~-samhällets sida icke har möjlighet att hålla semester. Samhället be

t"ecler sådana möjligheter med hjälp av lantbruksavbytare, vilka är 

;.ön-ställda i kommunens tjänst. 

I motiveringen till regeringens proposition (reg.prop.nr 213/1973 

rörande lagen konstaterades att sementern är en social förmån, 

lagstadgade tryggande hittills ansetts vara nödvändigt endast 

dem som arbetar för annan mot lön. Lagstadganden om semester för 

tagare har hittills icke 8Xlsetts behövliga, då deras semester an

vara en fråga för företagarna själva. Då emellertid en del före

tågare, speciellt sådana lantbrukare som utan avlönad arbetskraft 

bedriver kreatur,sskötsel, icke ho.r möjlighet att hålla semester har 

geringen ansett det motiverat att med användnande av statsmedel få 

till stånd en avbytarverksamhet., varigenom semester för lantbrukare 

Skulle kunna ordnas. Verksamheten skulle rilttas in enbart på lantbru

;~are 9 som bedriver k-reatursskötsel och på dem som har sin huvudsakliga 

'inkomst av µijölkboskapsskötsel. 

I stöd av lagen om semester för lantbruksföretagare kan semester 

anordnas för högst två på S8111ma lägenhet arbetande personer 1 vilka 

all tillhöra en familj eller ett dödsbo som bedriver lantbruket. 

gen ger lantbrukare rätt till avbytare för att hålla semester under 

.w halv arbetsdag för varje kalendermånad 1 under vilken lantbrukaren 

nedrivit kreatursskötsel under närmast föregående prissättningsår. 

'~rissättningsåret, som för närvarande omfattar tiden från och med' den 

l. april till och med den 31 mars 9 bestäms i lo.gen om lantbruksinkoms

~en (FFS 106/73). Med beaktande av att ramen för de anslag som står 

>till buds för ifrågavarande ändamål kan begräns ~ antalet avbytare i 

ket och därmed omöjliggöra att alla som önskar avbytare får sådana? 

all som nämnts företräde ges de lantbrukare som sköter mjölkboskap 

h därnäst de lantbrukare som med beaktande av sociala och ekonomiska 

'rhållanden har det största behovet av semester. 

Enligt lagen skall semester anordnas av kommunerna genom anlitande 
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t/ lantbruksavbytare. Lantbruksavbytare kan antagas av lantbrukaren 

· älV eller tillhandahållas av sammanslutping av lantbrukare eller 

trisas av kommunerna. För sistnämnda fall är kommunerna i riket skyl

iga att i arbetsavtalsförhållande anställa ett nödigt antal lant-

ruks avbytare. 

Med beaktande av att kreatursskötseln ger utkomst åt ett stort 

tal lantbrukare inom landskapet ans er landskaps styrelsen det vara 

otiverat att införa motsvarande förmåner. Lagstiftningen om semester 

för lantbrulmre kan hänföras till jordbruket, inom vilket område lag-

~tiftningen enligt 13 § 1 rnor.J. 8 punkten självstyrelselagen för Åland 

'tilllrnrnmer landskapet. Därför föreslår landskapsstyrelsen att lands

,tinget skulle antaga en landskaps lag om semester för l.antbrukare, 

i huvudsak äveren sstämmer med närunda rikslag. 

Kommunerna torde ha vi.ssa svårigheter att var. för sig anordna lant

ruJ:..savbytarverksamhet. Då det dessutom ej finns skäl att för denna 

verksc:Gllhet bilda ett särskilt kommunalförbund och verksamheten ej 

heller faller inom verksamhetsområdena för existerande kommunalförbund, 

har landskaps styrelsens majoritet CJJ1 sett att huvudmanna sk apet för av

';\'bytarverks runhe ten skulle anför tros landskapet. Landskaps styrelsen 

skulle få till uppgift att leda och övervaka verksDITiheten, medan verk

.ställigheten skulle åligga en av landskaps styrelsen tillsatt semester-

.nämnd med fem medlemmar. I sernesternämnden skulle två av medlemmarna 

representera Ålands producentförbund eller någon motsvarande organis:J.-

Beredningen och verkställigheten av semesternämndens beslut ${ulle 

anförtros jordbruks byrån, närmast husdjur skonsulen ten" På de kommunala 

' lantbruks- och skogsbruksnE:Wirnd ern a skulle ankomma att bi träda semester
. ,Jnämnden. 

Lm:idskaps styr el sen s förslag skiljer sig i redaktionellt avseende 

rikets lag. Bland. annat har begreppet 'lantbruksföretagare' ut

mot 1 lantbrukare 1 och 'sernesterverks arnhe t' IJJot 'avbytarverksarn

Alla stadgond en om lo..n tbruks avbytare ingår i 4 kap. 

Enligt 25 § i rikets lag sknll besvär över de komwunala semester

l1ämndernas bcsl ut anföras hos läns styrelsen. Då den i landskap slagen 

örutsatta se11esternämnden iir ett lanc1skapsorgan under lanP.skapsstyrel

sen borde besvär över nämndens beslut ej anföras hos länsstyrelseµ 

1lt8l1 hos landskaps styrelsen. Ett sådant förfarnnde överensstämmer med 

§ lagen om ändringssökandc i förvaltningsärenden (FFS 154/50), Vo.ri 

,stadgas att lägre förval tningsmyndighets beslut överklag2s hos öv-era:Ilrrd 
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yndighet? såvitt ej o.nnorlunda stadgas. I sin egenskap av överordnad 

yndighet i föreliggande fall är landskapsstyrelsen sålunda i nämnda 

tikSlag angiven som besvärsinstans och därrued hänförd till de rnyndig

ilcter som enligt 22 § självstyrelselagen för Åland skall handha den 

'förvaltningsrättsliga lagsl-cipningen i landskapet. 

Lo:ndskapsstyrelsen avser att så snart landskapslagcn godkänts 

av land stinget vidtaga fö~beredande åtgärder för lagens ikraftträ

do.ndc. Därigenom skulle semester enligt lagen kunna anordnas redan 

ftån instundande so11'lliJar. 
Enligt 14 § skulle ansökan om lan tbruksavbytare inlämnas till semes

en före det semestern i:nf8ller. Då lagen föreslås få retroak

tiv tillämpning fiån den 1 april i år skulle dock sådan ansökan kunnn 

inUirrmas i efterhand om lan tbruksavbytare anlitas för semester före 

den l september i år. 

:Med hänvisning till det nnförda förelägges Landstinget till an-

L a n d s k a p s 1 a g 

om semest<.::r för lan tbruko.re. 

I enlighet med Lm:ldstingets beslut stadgns: 

1 kapo 

Tillämpningsområde. 

1 §. 
Rätt till semester i stöd av denna lag äger lantbrukare, som 

1) för egen eller familjens eller för sådnnt dödsbos räkning, som 

hon är c1eltigore i 9 bedriver kreo:tursskötsel och därav får sin huvud

sakliga. utkomst; srunt 

2) på grund o,v bunc'lenheten till detta arbete icke har möjlighet att 

hållet semester på nnnat sätt än i denna lng stadgas. 

På v2rje gårdsbrnk Li.ger högst två personer rätt till semester i 

stöd 0,v dennn lag under. förutsättning att de vardera tillhör den familj 

eller det dödsbo som bed:ri ver gårc1sbruket. 

Semester enligt denna lng 011ordnas icke för lnntbrukare 9 soill vnr

aktigt mr nnställ t en eller flero. nrbetstetgo..re 1 som icke tillhör 

fruniljen eller dödsboet. Likvt-tl k.::m semester rn1ordnas för lontbrulco.rc; 

som en sOIJ ö.r företagare och hnr endast en sådan arbetstagare ons täll@. 

om det vid gårdsbruket icke finnes någon nnnnn 9 som äger ri:i tt till 

Sådan s em ester. 

2 kap. 

Semesterns längd_~ 

2 §. 
Lontbrukarc åtnjuter semester enligt dennn lag en halv dag för 
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arje ko.lcndermånetd? under vilken hem under föregående, i lagen om 

o;ntbruksink01llBten (FFS 106/73) nvsett prissättningsår bedrivit kre2-

ursskötsel. Blir vid beräkningen ev seri1estern antalet se:westerdcgar 

clce ett helt tal~ berättignr del av dag till full semester dag. 

Kalendermånad, under vi lkcn lc,n tbru.knre icke har del tngi t i sköt

eln ::.,ev kreo.tur under en tid av rJinst fjorton dngnr? beaktas ej vid 

trälmingen o.,v den tid som berättigar till sen1ester. 

Vid uträkningen av den tid, som berättigar till semester, iaktta

ges i övrigt i tillämpliga c1elo.,r vac1 i 3 § .semesterlagen (FFS 272/73) 

c1ngnr sorn vid faststti.llande av semesterns längd sknll 

anses likställda med inarbetade dagnr. 

3 §. 
Lantbrukare sko..11 hålla i d211na lng nvsedd seru.e ster i högst tre 

delar under det prissätn1ingsår som följer på det prissättningsår, 

på grund vnl nv vilket senestern b estä1mne s. 

3 kc:p o 

JLÖ:f'V~ tni:Q,,g:. 

4 §. 

Den cllfilännL1 tillsyrwn över och ledni11gen av den verksomhet, vnron 

staclgc.s i d ennci. lng onk01~1rner på lo.ndsknps styrelsen. 

5 §. 
För hanclhnvandet o.,v i dennn lng o.vseddo. förvaltningsuppgifter till

lc.ndsknpsstyrelsen e11 semesternär.mc1 bestående 8.V ordförnnde 

och fyr'} ledCTuöter. Två nv led,':'f1öterno. utses på förslag nv Ålo.nds 

procluc entförbund eller någon mot svo..ro.ndo orgcmisati on för 18.11 tbrukare. 

Nämnden välj~r inm1 sig viceordför8.nde för ni:iundens mnndnttid. 

6 §. 
N.'i:r:·ware bestiimrnelse'r om de uppgifter soIJ åligger sier.:,esternämnden 

utfärdas nv lanc1skapsstyrcls en gen on reglemente. 

7 §. 

Kornmuns 1211tbruks- och skogsbru.ksnäLmd i:ir skyldig att biträda 

4 kap. 

Lontbru.ksnvbytare. 

8 §. 
Sernester för lnntbru.knre ordnas enligt denna lag så ntt 1nntbrukc .. -

:r.en själv nnto.r eller S2Llmanslutning av 10J1tbrukare tillhondhåller 

lnntbruksc.vbytare~ Därutöver kc.n sernesternärnnclen 8Ilviso. lnntbrul~nren 
lo.n tbruks avbytnre . 
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9 §. 

06 

Semestern änmcl en godkänner lc::m tbruksavbytare som antages av lon t-· 

bI'lll{crcn elle;r tJ.llhm1d ci,hålle s nv so.runo.n sl utning. 

Såsom i 1 n1om. nvsec1c1 lnntbrukso.vbytare får icke godkännas person 

som får sin huvuclsaklig2 utkoDst o.v det gårdsbruk 9 för vilket hsn 

antagits till eller cmviso.,ts som c1vbyt2re. 

I undcn tngsfnll kcrn lilITäl såsor11 lantbruk savbyt are godkännns i 

2 rn.0111. ovs ec1d person, orn o..vbyt 0,rc för l:::mtbrukc_1ren icke på nnm1 t 

sätt kcm ordno.s och hoDo:o av dcnno. orsok ej kon berec1.'.iJ.s semester. 

10 §. 
För anvis cm de o.,v lontbrukso.vbytnrc för de lo.n tbrukare 9 som icke 

själva har kunn2t ontngo. Cl.Vbyt2re eller få en sådnn tillhondo.håll2n 

nv sc::u:inr:o.nslutning sko.11 1011dsknpet anställa nödigt ontal lontbruks

a vbyto..re i '..1rb2ts nvtc.ls för hållande. 
Angfa2ndc: kpup...::tqn sfor_c1ringarna för l::J,ntbruksavbytetre gäller vo.d 

däroD i riket är sto.dgnt. 
11 §. 

kmtbrukso.vbytnre sk::ill i enlighet wec1 vc:.d i reglemente ntirDare 

bestämmes under lo.ntbrukc.rens seDe ster utföro. sådnnn arbetsuppgifter 

soru i regel hör till krec,tursskötseln smJt c.nc1ra till skötseln o.v 

lantbruket hörnnde nödvändige göromål. 
Lc.ntbruksc~vbytare l:er aj r::\tt. ·~tt o.v lnntbruknren betinga sig lön 

eller un:lru'.1 t:_ig '.>,V fri kost och fri bostad. 

12 §. 
OD lc..nc1sko.pct ej inoo rooen för anslagna oedel har nöjlighet att 

ordna lru.1tbruksavbytare för alla till seoester berättigade sökan do, 

skall f'åreträde givas lnntbru.kare son håller ojölkbosknp och därnäst· 

len tbrukare 
1 

vilkas behov av senester oed beaktande av deras ekono1·1:1_s

ka och sociala förhållanden är störst och vilka har de mins ta mö j

ligheterna ntt håll2 semester på annn.t sätt ti.n i stöd av denna lag. 

5 kap. 

Kos_inader. 

13 §. 
InorJ ramen för i ordino.rie årsstaten upptagna anslag svarar land

skapet för de kostnader som förnnledes av anordnande av seL1ester för 

lantbrukare i s töc1 av denna lag. 
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6 kap. 

Särskilda stadganden. 

14 §. 
Lantbrukare skall på förhand ansöka om lantbruksavbytare hos 

remesternälI!nden. 
15 §. 

OlI! lantbrukare på grund av sjukdolI!, som utbrutit före den fast
ställda semestertidens början, eller på grund av havandeskap och 
barnsbörd eller olycksfall eller av annan godtagbar orsak icke 

J 

kan hålla semester vid den tid solI! har fastställts, kan semestern 
på hans begäran framskjutas till en senare tidpunkt, dock ej längre 
än till följande prissättningsår. 

16 §. 
SelI!esternämnden åligger att avgö~a ansökningarna angående förmå

ner som avses i denna lag sålunda, att semester kan hållas under i 
3 § avsedd tid. 

17 §. 
I beslut av semesternämnd, varigenom ansök~n om förlI!ån som avses 

i denna lag helt eller delvis förkastats, får ändring i besvärsväg 
sökas hos landskapsstyrelsen inom 30 dagar från delfåendet. I annat 
av semesternämnd med stöd av denna lag fattat beslut får ändring 

ej sökas genom besvär. 
I beslut som landskapsstyrelsen meddelat med stöd av denna lag 

får ån~ri~g ej sökas genom besvär. 
Vid ändringssökande skall i övrigt iakttagas vad om ändrings

sökande i förvaltningsärenden är stadgat, likväl så, att besvärs
skriften kan ingivas till semesternämnden, som skall befordra 
de i saken tillkomna handlingarna och sitt eget utlåtande i saken 
till landskapsstyrelsen. 

18 §. 
Lantbrukare får ej under den tid han åtnjuter i denna lag av

sedd semester sköta göromål som regelmässigt hör till skötseln av 
gårdsbruk. 

Förfar lantbrukare i strid med stadgandet i 1 mom., skall se
mesternämnden av honom indriva de ka:tnader, som föranletts av ord
nandet av avbytare. 

19 §. 
Lantbruksavbytare får e; utan lov yppa sådan privat persons eller 

familjs hemlighet eller omständighet som rör lantbrukarens ekono- . 
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mislm stä llning och SO •u hnn på grund av sitt uppdrag erhållit vet-

ska P oa · 

qoq 
..J '!J lJ 

Den soLl utan laga skä l bryter Dot i 1 Don. stadgad tystnadsplikt 
-

sknll, såfr.'.llilt strongare straff för gä :tningen ej är stadgat arrnor-

stäc1es, f.Q_r brott 1.10t sei~w steravbytQ.r es_ tystnadsplikt döma s till 

böter eller f ä ngelse i hqgst sex Dånader. 

Alluän åkl agare får icke väcka å tal för i 2 ElOEJ. n ämnt brott 

såfrcJ.ll t ej IJålsiiganden curwält brottet till åtal. 

20 §. 
När:ware bestiiDEK:lser angåe nde verkställigheten och til läwpningen 

o,v denna 1 0,g utfiirdas genou l o.ndskapsförordning. 

21 §. 
Denna lag ti lläupas från den 1 april 197 4, I lagen avsedd avbytar

verksomhe t anordnas under den tid l agen den 9 februari 1973 oo lant

bruksinkops ten i:ir i krn:ft. 

J\tgä rder för verkstä lligheten av denna l o.g kan vid tagas före lo.gens 

ilcraftträd nnd·e. 

Hedleuuc.rna i s e:we stern tinnc1 en utses första gången för wmd attiden 

1 juli 197 4 ti 11 31 de Cei:nber 1975. 

Utan hinder a v stadgandet i 14 §kan lantbrukare, so:w under tiden 

m0llnn den 1 april och d·en 1 septeo ber 1974 nnlitat lo.ntbruksavbyt ar e i 

i efterho.nc1 onsökc. om godkti.nnnnde av clenn8. o:vbyt o.re. 

Mori eh aIJn i tlen 17 o.p::cil 197 L~. 

På l nndsknpIBtyrelsens vägnar~ 
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