1985-86 Lt-Ls framst. nr 41.
LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING

till Landstinget med förslag till landskapslag
angående

ändring

av

landskapslagen

om

avbytarservice för lantbrukare.

(

I landskapslagen om avbytarservice för

l~ntbrukare

(14/86) finns bestämmelser om

semester, vikariehjälp och veckoledighet för lantbrukare. Frågor rörande avbytarservice
behan.dlas årligen i samband med de så kallad.e lantbruksinkomstförhandJingarna som

(

förs mellan företrädare för staten och lantbrukarna. Vid årets förhandlingar enades
parterna bland annat om att slopa . rätten till semester för lantbrukare som fyllt 65 år
från och med semesterperioden .1987 /88. Ett förslag till lagändring med denna innebörd
har lämnats till riksdagen (prop. nr 85/86). Syftet med åtgär.den är att förmå personer
ö.ver 65 är att avstå från lantbruksproduktion och därigenom även att främja genera-

tionsväxlingar inom lantbruket. Med hänvisning till priftciperna för den skattefinansiella
utjämningen föreslår landskapsstyrelsen att lagstiftningsåtgärder liknande dem som
föreslås i riket vidtas i landskapslagstiftningen.
Vid lantbrukslnkomstförhandlingarna enades parterna om att förlänga tiden för
vikariehjälp åt kvinnliga lantbrukare i samband med förlossning. Enligt bestämmelserna
i 9 § 1 mom. landskapslagen om avbytarservice för lantbrukare har kvinnliga lant-

brukare rätt till 120 dagars vikariehjälp i samband med förlossning. Landskapsstyrelsen
föreslår att sagda lagrum ändras så att vikariehjälp i dessa fall framdeles skulle ges för
(

en tid som omfattar 150 dagar.
Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 1987. Bestämmelsen med inskränkningar i
rätten till semester för lantbrukare som fyllt 65 år skulle dock tillämpas först från den
1 april 1987, dvs. från ingången av semesteråret 1987 /88.
Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande
Landskapslag
angående ändring av landskapslagen om avbytarservice för lantbrukare.

I enlighet med landstingets beslut ändras 6 § 2 mom. och 9 § 1 mom. landskapslagen
den 25 februari 1986 om avbytarservice för lantbrukare (14/86) som följer:

- 2-

6 §.
Med kvalif ikationsmånad avses sådan kalendermånad av kvalifikationsåret under
vilken lantbrukaren innan han fyllt 65 år skött i 2 § nämnda göromål under minst 14
dagar. Med kvalifiktionsår avses den tidsperiod som utgår i slutet av mars månad före
semester perioden.

9 §.
Lantbrukare har rätt att som vikariehjälp få avbytare i enlighet med 3 § 1 mom.
under den tid som med läkarintyg styrkt tidsbegränsad arbetsoförmåga varar eller så
länge annars på tillförlitligt sätt styrkt behov av vikariehjälp varar. Utan läkarintyg kan
vikariehjälp på grund av sjukdom eller olycksfall ges för högst sju dagar enligt vad
semesternämnden bestämmer. Kvinnlig lantbrukare har dock rätt att på grund av
förlossning få vikariehjälp för en tid som omfattar 150 dagar och som börjar 30 dagar
före den beräknade tidpunkten för nedkomsten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. Bestämmelsen i 6 § 2 mom. tillämpas
dock först från den 1 april 1987.

Mariehamn den 21 augusti 1986
Lantråd

Folke Woivalin

Lagberedningssekreterare

Michael Patrickson

