
1989-90 Lt - Ls framst.nr 16 - Leu 

LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS 

BETÄNKANDE nr 8/1989-90 med an

ledning av landskapsstyrelsens fram

ställning till landstinget med förslag 

till landskapslag angående ändring av 
. . 

landskapslagen om avbytarservice för 

lantbrukare. 

Landstinget har den 27 november inbegärt lag- och ekonomiutskottets -yttrande 

över nämnda framställning. Utskottet, som i ärendet hört lagberedningssekretera-
. ... ·- - \. 

ren Olle Ekström och husdjurskonsulenten Leila Lindström fär i anledning härav 

anföra följande. 

I framställningen föreslår landskapsstyrelsen att landskapslagen om avbytarservice 

för lantbrukare (14/86) ändras sä att kvinnlig lantbrukares rätt till vikariehjälp vid 

barns födelse utökas från 200 till 305 dagar samt att lantbrukare skall ha rätt till 
,-·. 

vikariehjälp under fem dagar per år för deltagande i vuxenutbildning. De föreslagna 
'\ __ ,.. ; 

ändringarna överensstämmer med vad som avtalats mellan lantbrukarna och staten 

vid lantbruksförhandlingarna för prissättningsåret 1989-90. Motsvarande ändringar 

har föreslagits i rikets lagstiftning i proposition nr 156/89. Dessutom föreslås att 

lagen ändras så att avgörande för rätt till avbytare i olika situationer inte längre är 

att lantbrukaren får sin huvudsakliga inkomst av kreatursskötsel eller gårdsbruk 

utan hurudan hans bundenhet till detta arbete är. 

Utskottet konstaterar med tillfredsställelse att de ändringar som efterlystes i 

klämmen i lag- och ekonomiutskottets betänkande nr 15/1988-89 nu hörsammats. 

Utskottet vill i detta sammanhang passa på att i uppiysande syfte nämna att även 

lantbrukare utan kreatursskötsel kan anlita vikariehjälp på grund av sjukdom eller 

olycksfall eller av andra jämförbara anledningar samt att person som anlitas som 

vikariehjälp inte behöver vara en av landskapet anställd avbytare utan även kan 

vara en av lantbrukaren ~jälv anskaffad avbytare. Uskottet anser att man frän 

jordbruksbyräns sida mera aktivt borde informera lantbrukarna om dessa rättighe

ter. 

Utskottet, som ,omfattat landskapsstyrelsens framställning med en änqring av 
-;-· 

ikraftträdelsebestämmelsen, får vördsamt föreslå 
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att Landstinget måtte antaga lagför

slaget oförändrat, dock så att ikraft

trädelsebestämmelsen skulle erhålla 

följande lydelse: 

Denna lag träder i kraft den 15 mars 1990. 

Mariehamn den 5 december 1989 

.. På lag- o2h ekonomiutskott~ts vägnar: 

Anders Eriksson 

ordförande 

Carina Strand 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Anders Eriksson, 

viceordföranden Hedman-Jaakkola samt ledamöterna Harry Eriksson, Holmberg och 

Söderlund. 


