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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 32/ 1988-89 med anledning av land

skapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag till landskaps

lag angående ändring av landskapsla

gen om avbytarservice för lantbruka-

re. 

Stora utskottet har i ärendet mottagit lag- och ekonomiutskottets betänkande nr 

15/1988-89. Utskottet, som hört landskapsagronomen Henry Lindström, har behand

lat' ärendet och får härmed' anföra föl jar;ide. 

Utskottet, konstaterar att tiden för lantbruksföretagares semester ~örlängts i riket 

genom statsrådets .beslut 22.3.1989 (FFS 306/1989). Utskottet föreslår att motsva

rande förlängning, frän 1,58 till 1,7 5 arbetsdagar, införs i lagförslagets 6 § l mom. 

I övrigt anser utskottet att de sociala förmåner som genomförs i riket beträffande ·. 

avbytarservicen förJantbrukare borde kunna bringas i kraft i landskapet på ett 

mera ändamålsenligt sätt än för närvarande. 

Ledamoten Häggblom, som ansåg att den till utskottets betäQk,ande fogade 

hemstäHningsklämmen bör utgå såsom onödig, anmälde avvikande åsikt. 

Mec;f hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga det i 

framställningen ingående lagförslaget 

i följande lydelse: 

Landskaps lag 

angående ändring av landskapslagen om avbytarservice för lantbrukare 

(Ingressen lika som i framställningen). 

3 § 

(Lika som i lag- och ekonomiutskottets betänkande). 
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6 § 

Läntbrukare har rätt att få avbytare för semester omfattande 1J75 arbetsdagar 

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

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

7, 8, 9 och 9a §§ 

(Lika som i framställningen). 
(' 

,' 
Denna lag träder kraft den 1 september 1989. Stadgandet .i 6 § 1 mom. 

tillämpas första gången när semesterns längd för lantbrukare bestäms för det . 

kvalifikatlonsår sörri lförjar den 1 april·y9·g9.sJmesterns längd under det kv~lifika
tionsår som·'utgär i slutet av mars 1989 bestäms ~~llgt 1,58 arb~t~dagar. Lagens,S § 

1 mom. tillämpas sålunda att Jantbrukåre som före år 1.989,fyllt 65 är m~n in~e 66 . 

år har rätt till avbytare för veckoledighet till utgången av år 1992, lantbrukare som 

föreår 1989' fyilt 66 år men inte 67 å.f' har rätt till avbytare; tHi .. utgången av år 
' •. -! ,. ; - ·~·· -·· - •. :~ >. ·, ':~' ~ ~-::· ·-1~ •'. 

1991 och lantbrukare som före år 1989 fyllt 67 år men inte 68 ~r har rätt. till 
·Vi"'" · 

avbytare för veckoledighet till utgången av år 1990. 

Utskottet föreslår vidare 

Mariehamn den 25 april 1989 
. J 

• 1 

att Landstinget hemställer om att 

landskapsstyrelsen överväger: om de 
1 • ~. .... .• '~ 

s6ciala förm'ä~er som' genorn'fÖrs i ri-

ket beträffande avbytarservicen för 

lantbrukare kunde bringas i kraft i 

landskapet på ett mera ändamålsenligt 

sätt än för närvarande. 

På stora utskottets vägnar: 

Pekka Tuomirien 
ordförande 

Pehr Karlström 
.sekreterare . · 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Tuominen, viceordfö
randen Roger Jansson, ledamöterna Andersson, Björling, Holmqvist, Häggblom, 
Olofsson och Wilhelms samt ersättaren Öberg. 


