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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till landstinget med förslag till landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om av

bytarservice för lantbrukare. 

Regler om avbytare för lantbrukare under dennes 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 avbytarservice vid semester från 

början av semesteråret 1989/90 bör utökas frän 18 till 19 dagar samt att kvinnlig 

lantbrukare från den 1 januari 1989 skall ha rätt att få vikariehjälp för ytterligare 

45 dagar, d.v.s. totalt 200 dagar vid barns födelse. Landskapsstyrelsen föreslår att 

landskapslagen om avbytarservice för lantbrukare ändras så att det parterna enats 

om vid lantbruksinkomstförhandlingarna enligt ovanstående uppnås. 

Landskapsstyrelsen föreslår att rätten till avbytare vid veckoledighet skall 

begränsas till lantbrukare yngre än 65 år, en begränsning som redan gäller i fråga 

om rätten till avbytare vid semester (37 /87) och vars syfte är att främja att 

generationsväxlingar inom lantbruket tidigareläggs samt att denna begränsning 

införs under en treårig övergångstid. 

I rikslagstiftningen har liknande ändringar gjorts (FFS 1185/88). 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande 

Landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om avbytarservice för lantbrukare 

I enlighet med landstingets beslut 

ändras 3 § 2 punkten, 6 § 1 mom., 8 § 1 mom. och 9 § landskapslagen den 25 

februari 1986 om avbytarservice för lantbrukare (14/86) av dessa lagrum 9 § sådan 

den lyder i landskapslagen den 28 maj 1987 (37 /87), samt 

fogas till lagen en ny 9a § och till 7 § ett nytt 2 mom. som följer: 

3 § 

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

tillämpas på den som 
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2) inte utan vikariehjälp kan sköta de nödvändiga göromål som hör till 

gårdsbruket 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. 

6 § 

Lantbrukare har rätt att få avbytare för semester omfattande 1,58 arbets

dagar för varje full kvalifikationsmånad. Blir vid beräkningen av semesterns längd 

antalet semesterdagar inte ett helt tal, räknas del av dag som hel semesterdag. 

7 § 

Lantbrukare som upphör med kreatursskötsel kan ta ut sin semester under 

kvalifikationsåret. 

8 § 

Lantbrukare som inte fyllt 65 år har rätt att erhålla avbytare för veckoledig

het under tolv dagar per kalenderår. 

9 § 

Lantbrukare har rätt att som vikariehjälp få avbytare i enlighet med 3 § 1 

mom. under den tid arbetsoförmåga varar, dock längst tills dess lantbrukaren 

beviljats invalidpension. Under rehabilitering har lantbrukaren rätt till vikariehjälp 

längst för den tid rehabiliteringen förutsätter enligt läkarordination eller lag. Utan 

läkarintyg kan vikariehjälp på grund av sjukdom eller olycksfall ges för högst sju 

dagar enligt vad semesternämnden bestämmer. 

Vid bestående arbetsoförmåga och vid dödsfall beviljas vikariehjälp för längst 

60 dagar under de sex månader som omedelbart följer på arbetsoförmågans inträde 

eller på dödsfallet. Landskapsstyrelsen kan på ansökan förlänga tiden för vikarie

hjälp i dessa fall 

Lantbrukare har rätt till vikariehjälp under en arbetsdag med anledning av 

anhörigs dödsfall. Av annan i 3 § 1 mom. 2 punkten nämnd anledning har en 

lantbrukare rätt till vikariehjälp för den tid som behövs. 

Arbetsoförmåga skall vara styrkt genom läkarintyg eller på annat tillförlitligt 

sätt. 
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9a § 

Med anledning av förlossning har kvinnlig lantbrukare rätt till 200 dagars 

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

nedkomst sker tidigare än 35 dagar före beräknad dag så är kvinnan berättigad till 

200 dagars vikariehjälp räknat från dagen för nedkomsten. Föds barnet dött eller 

dör barnet under tid när moderskapspenning utbetalas eller adopteras barnet bort 

under denna tid så upphör rätten till vikariehjälp senast när utbetalningen av 

moderskapspenning upphör. 

Kvinnlig lantbrukare har rätt till vikariehjälp för vård av adoptivbarn som inte 

fyllt två år för längst 120 dagar räknat från den dag då barnet adopterades. 

Manlig lantbrukare kan beviljas vikariehjälp i de fall som avses i 1 och 2 mom. 

under tid då föräldrapenning enligt sjukförsäkringslagen (FFS 364/63) utbetalas till 

honom, dock längst till dess kvinnlig lantbrukare i motsvarande fall skulle ha varit 

berättigad till vikariehjälp. 

Manlig lantbrukare har rätt att fä vikariehjälp i samband med barns födelse för 

minst sex och högst tolv dagar under den tid faderskapspenning utbetalas enligt 

s jukförsäkr ingslagen. 

Denna lag träder i kraft den 1989. Stadgandet i 6 § 1 

mom. tillämpas redan vid bestämmande av semesterns längd under det kvalifika

tionsår som utgår i slutet av mars 1989. Lagens 8 § 1 mom. tillämpas sålunda att 

lantbrukare som före år 1989 fyllt 65 år men inte 66 år har rätt till avbytare för 

veckoledighet till utgången av år 1992, lantbrukare som före år 1989 fyllt 66 år 

men inte 67 år har rätt till avbytare till utgången av år 1991 och lantbrukare som 

före år 1989 fyllt 67 år men inte 68 år har rätt till avbytare för veckoledighet till 

utgången av år 1990. 

Mariehamn den 3 mars 1989 

Lantråd Sune Eriksson 

Lagberedningssekreterare Olle Ekström 


