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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING

till Landstinget med förslag till landskapslag
angå.ende ändring av landskapslagen om avbytarservice för lantbrukare.
Bestämmelser om avbytare för lantbrukare under semester eller veckoledighet
samt vikariehjälp finns i landskapslagen om avbytarservice för lantbrukare (14/86).
Vid lantbruksinkomstförhandlingarna som förs mellan företrädare för staten och
lantbrukarna har parterna enats om att rätten till vikariehjälp på grund av barns
födelse, vård av adoptivbarn, faderskapsledighet, rehabilitering av sjukt barn och
deltagande i vuxenutbildning skall utvidgas. Parterna har dessutom enats om att
rätten till avbytare vid semester skall utökas från 21 till 22 dagar.
Landskapsstyrelsen föreslår att landskapslagen om avbytarservice ändras så att
det parterna enats om vid de ovannämnda lantbruksinkomstförhandllngarna uppnås.
I rikslagstiftningen har liknande ändringar genomförts eller föreslagits (FFS
287 /90 och RP 172/90).
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 § 1 mom., 7 § 1 mom., 9 § 5 mom. och 9a § landskapslagen den 25
februari 1986 om avbytarservice för lantbrukare (14/86), av dessa lagrum 6 § l
mom och 9a § sådana de lyder i landskapslagen den 20 juni 1989 (1+8/89) samt 9 § 5
mom. sådant det lyder i landskapslagen den 9 mars 1990 (20/90), samt
fogas till lagen en ny 9b § som följer:
6§

Lantbrukare har rätt att få avbytare för semester omfattande 1,83 arbetsdagar
för varje kvalifikationsmånad. Blir vid beräkningen av semesterns längd antalet
semesterdagar inte ett helt tal, räknas del av dag som hel semesterdag.
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7§
Semesterperioden börjar den l april och slutar den 31 mars följande år.

---------------------------------------------------9§
Lantbrukare har rätt att få vikariehjälp på grund av vuxenutbildning för högst
10 dagar per år.
9a §
Med anledning av förlossning har kvinnlig lantbrukare rätt till 320 dagars
vikariehjälp räknat från tidigast 58 dagar och senast 35 dagar före den dag
nedkomsten beräknas ske. Om fler än ett barn föds samtidigt har kvinnlig
lantbrukare rätt till vika.riehjälp 68 dagar utöver vad som ovan nämnts. 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 moderskapspenning utbetalas eller adopteras barnet bort under denna tid upphör rätten till
vikariehjälp senast när utbetalningen av moderskapspenning upphör.
Manlig lantbrukare kan beviljas vikariehjälp i de fall som nämns i 1 mom. under
den tid föräldrapenning enligt sjukförsäkringslagen (FFS 364/63) utbetalas till
honom.
Lantbrukare har rätt till vikariehjälp för vård av adoptivbarn som inte fyllt sex
år under den tid då föräldrapenning utbetalas räknat från den dag barnet togs om
hand, dock för minst 120 dagar.
Manlig lantbrukare har rätt att få vikariehjälp sju dagar under den tid
faderskapspenning i enlighet med sjuk:försäkringslagen utbetalas under moderskapseller föräldrapenningsperioden. Manlig lantbrukare har dessutom rätt att få vikariehjälp i samband med barns födelse för minst sex och högst tolv dagar under den
tid faderskapspenning utbetalas enligt sjukförsäkringslagen.
9b §

Lantbruksföretagare har rätt till vikariehjälp för vård eller rehabilitering av
sjukt barn som inte fyllt 16 år under den tid specialvårdspenning utgår i enlighet
med sjukförsäkringslagen.

- 3Denna lag träder i kraft den
Stadgandena om vikariehjälp i 9a § 1, 2 och 4 mom. i denna lag tillämpas, om
den beräknade tiden för nedkomsten Ur den

eller senare och stadgandena i 9a §

3 morn. om rätten till vikariehjälp på grund av adoptivbarn har beviljats den
eller senare. Lagens 6 § 1 mom. tillämpas sålunda att den utökade rätten till
avbytare vid semester gäller från och med det kvalifikationsår som inleddes den 1
april 1990.
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