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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till 

Landstinget med förslag till landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om 

semester för lantbrukare . 

Genom landskapslagen om semester för lantbrukare (58/742, som 

ti_llämpats från den 1 april 1974, har lantbrukarna tillförsäkrats 

rätt till semester under en tid av en halv arbetsda~ för varje 
under prissättningsaret 

kalendermånad företagaren bedrivit kreatursskötsel. ;o-ch därav fått 

sin huvudsakliga utkomst. I det avtal rörande lantbruksinkomsten 

som ingåtts för prissättningsåret 1975/76 har enighet uppnåtts mellan 

statsrådet och lantbruksproducenternas centralorganisationer om att 

semesterns längd skall förlängas från sex till tio dagar. Regeringen 

har i anledning härav i proposition nr 26/1975 rd . förelagt riks-

dagen förslag till 

lantbruksföretagare . 

ändring av lagen om anordnande av semester för 

Även om behörighe ten rörande lagstiftningen om lantbrukets inkomst 

tillkommer landstinget och landskapets myndigheter således icke är 

bundna av rantbruk:D'prisavtalet, har landstinget i princip gått in för att 

såvitt fråga är om lagstiftning antaga motsvarande landskapslag. 

Så skedde beträffande landskapslagen om semester för lantbrukare, 

vilken lag var förutsatt i lantbruksprisavtalet för prissättnings

året 1974/75. På grund härav föreslår landskapsstyrelsen därför, 

att 2 § ändras så att lantbrukare äger rätt till semester under en 

tid av 5/6 arbetsdag för varje månad han bedrivit kreatursskötsel. 

Förutom förlängningen av semestertiden har även vissa andra 

ändringar föreslagits i rikets lag, vilka har till syfte att rätta 

vissa i samband med verkställigheten konstaterade missförhållanden. 

Enligt förslaget till ändring av 5 § skulle semesternämnden 

först godkänna eller anvisa en avbytare under högst tio dagar för 

vart och ett lantbruksföretag oberoende av antalet semesterberätti-

gade lantbruksföretagare. När det är möjligt inom ramen för de 

anslag som kommunen blivit anvisad skulle semesternämnden även kunna 

godkänna eller för företaget samtidigt anvisa två lantbruksavbytare 

eller en avbytare för så lång tid som ~vå · semesterberättigade 

företagares -, semestertid · förutsätter. Företräde skulle likväl därvid 

ges sådant företag vars båda till semester berättigade företagare 

icke i enlighet med förfarandet i 5 § 1 mom. samtidigt kan lösgöra 

sig från de åligganden som hör till företagets krearutsskötsel. 



-2-

Detta stadgande skulle ersätta den nu i lagen ingående bestämmelsen 

om förhandsrätt till semester för dem som idkar skötsel av mjölk

boskap. 

Landskapslagens 12 § föreslås få motsvarande lydelse. 

För att underlätta behandlingen av ärendena i semesternämnden 

har i 14 § rikets lag införts ett stadgande om att på tjänsteinne

havare som är underställd nämnden skulle kunna delegeras bl.a.rätten 

att godkänna eller avvisa lantbruksavbytarei Nämnden skulle dock 

alltid konstatera företagarens semesterrä~t. Motsvarande ändring 

har införts i 9 § 1 mom. 

I 6 § 2 mom. förslaget till landskapslag om semesterpenning för 

småföretagare har landskapsstyrelsen föreslagit ett stadgande en

ligt vilket medlemmarna i företagarsemesternärnnden handlar under 

tjänsteansvar. Motsvarande stadgande föreslås ingå i ett nytt 2 rnom. 

l 5 §. 
Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till an

tagande 

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

angående ändring av landskapslagen om semester för lantbrukare. 

I enlighet med Landstingets beslut ändras 2 § 1 mom., 9 § 1 mom. 

och 12 § landskapslagen den 30 juli 1974 om semester för 

lantbrukare (58/74) samt fogas till 5 § ett nytt 2 mom. såsom följer: 

2 §. 

Lantbrukare äger rätt till semester enligt denna lag under en 

tid av en fem sjättedels arbetsdag för varje kalendermånad, under 

vilken han under föregående, i lagen om lantbruksinkomsten (FFS 

106/73) avsett prissättningsår bedrivit kreatursskötsel. Blir vid 

beräkningen av semestern antalet semesterdagar icke ett helt tal, 

berättigar del av dag till full semesterdag. 

5 §. 

Nämndens medlemmar handlar under tjänsteansvar. 

9 §. 
På semesternämnden ankommande uppgifter kan, förutom vad gäller 

fastställande av lantbrukares rätt till semester genom reglemente 

för semesterverksamheten överföras på nämnden underställd tjänste

innehavare, som i sin verksamhet skall iakttaga av nämnden givna 

anvisningar. 
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12 §. 
Vid godkännande eller anvisande av lantbruksavbytare skall semes

ternämnden först godkänna eller anvisa en avbytare för vart ' och ett 

gårdsbruk under sammanlagt högst tio dagar oberoende av antalet 

semesterberättigade lantbrukare . 

Semesternämnden kan även, såframt det inom ramen för anvisade 

medel är möjligt, godkänna för eller anvisa samma gårdsbruk två 

lantbruksavbytare samtidigt för högst 10 dagar eller en avbytare 

för högst 20 dagar. Därvid kan företräde ges sådant gårdsbruk, vars 

båda till semester berättigade lantbrukare icke samtidigt kan lös

göra sig från de till gårdsbrukets kreatursskötsel hörande oundgäng

liga uppgifterna . 

Denna lag tillämpas från och med den 1 april 1975 . 

Mariehama

0 

nd, den 24 mars 19 75. /}, ~'._,,,j~'--7 

Lantr e~ 
Lagberedningschef Smne Carlsson. 


