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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTALLNING 

till Landstinget med förslag till 

landskapslag angående ändring av Sa § 

landskapslagen om semester och vikarie

hjälp för lantbrukare. 

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

har lantbrukare rätt att få 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, 
olycksfall, förlossning eller av annan därmed jämförbar orsak. Om anbets

oförmågan styrks med läkarintyg kan vikariatet förlängas tills 

arbetsoförmågan upphör enligt intyget. Under semesteråret 1982-83 

var det 25 gårdar som fick vikariehjälp. Verksamheten ut~ecklas ~å 

ett positivt sätt, men landskapsstyrelsen föreslår några förbättringar beträffande 
tiden för vikariehjälp. I riket har lagen om anordnande av semester 

och vikariehjälp för lantbruksföretagare (FFS 102/78) också ändrats 

( FF S 1051/83). 

Detaljmotivering. 

~~~ Semesternämnden föreslås kunna bevilja lantbrukare 
vikariehjälp för högst sju dagar. För lantbrukarna innebär det 

en förbättring att kunna få upp till sju dagars vikariehjälp utan 

att behöva skaffa läkarintyg. För förlängning av vikariatet föreslås 

sdlcdes att det krfivs läkarintyg eller om arbetsoförmågan har någon 

annan orsak än sjukdom eller olycksfall att det styrks på annat 

tillförlitligt sätt. 

För att klar~öra den tid som kvinnlig lantbrukare har rätt 
att få vikariehjälp på grund av förlossning föreslds en tid som 
totalt omfattar 120 dagar, varav 30 dagar före den beräknade tid

punkten för nedkomsten och resterande 90 dagar efter. 

_ Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till 

antagande 

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

angående ändring av 8a § landskapslagen om semester och vikarie

hjälp för lantbrukare. 
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I enlighet med landstingets beslut !!!:~.!:.~~ 8a § landskapslagen 

den 17 augusti 1976 om semester och vikariehjälp för lantbrukare 

(41/76), sådant sagda lagrum lyder i landskapslagcn den 8 mars 1083 

(6/83), som följer: 

8a §. 

Lantbrukare har rätt att som vikariehjälp få avbytare på grund 

av sjukdom, olycksfall eller lav 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 för högst sju dagar, enligt vad 

semesternilmnden bestämmer. Kvinnlig._ lantbrukare har dock rätt 

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. 

Marieharnn den 9 februari 1984. 
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