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l~SZ-83 med anledning av landskapsstyrclscns 

framställning till landstinget med förslag 

till landskapslag angående ändring civ lcind

skapslagcn om semester och vik<trichjiilp rnr 
18ntbrukare. 

Lan<lstinget har inbegärt lag- och ekonomiutskottets yttrande över ovannämnda 
f ramsttillning. 

Utskottet som i ärendet hört sekreteraren i semestemärnnden, konsulenten Wilhelm 

Malm, har konstaterat att hänvisningen i detaJjmotiveringen rörande "rubriken 

för 2 kap" bör vara Sa§. I övrigt har utskottet omfattat landskapsstyrelsens 

framställning men föresl<'h ett förtvdl igm1de av hcsttimmclsen i 7 ~ om 1;mt

brukares rätt att erhålla avbytare när det gäller gårclsbntk där två lantbrukare 
arbetar. 

l\1ed hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att landstinget måtte antaga det i lancl

skapsstyrelsens framställning ingående 

lagförslaget som följer: 

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

angående ändring av lcmdskapslagen om semester och vikariehj älp för lantbrukare. 

(Ingressen som i framstä11ningen) . 

2 kap. 

Semesterns och vikariatets längd. 

7 ~. 

Lantbrukare har rätt att få avbytare för en semester, vars längd utgör en 

och en fjärdedels arbetsdag för varje full månacl (kval if:ikationsrnånad), enligt 

vilken semestern fastställs. Arbetar inom samma pilrdshruk två lanthn1kare som 

iir berättigade till semester har den ena av dem här avsedd rätt att få avbvtare 

och den andra rfitt att ffä. ~vbytare för en semester; vars längd utgör en och en 
tolftedels arbetsdag för varje full kvalifikationsmånacl, Vid beräkningen av 

antalet sernesterdagar hetraktas de] av dag som hel dag, 



8 ~. 

(Lika som i framställningen) . 

Sa §. 

(Lika som i framställningen) . 

29 §. 

(Lika som i framställningen). 

(Ikraftträdelsebestämrnelserna lika som i framställningen). 

Marieharnn den 16 december 1982. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Bjame Rjörk1unc1 

orrlföranr:le Göran Lindholm 

sekreterare 

Närvarande i utskottet: ordf. RjörkllP-<l samt 1cdamöL S0derholm, Boman och Lörm. 


