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Utfärdad i Mariehamn den 22 december 2009

I enlighet med lagtingets beslut1)
ändras 24 § landskapslagen (1998:57) om
avbytarverksamhet för lantbrukare samt
fogas till lagen en ny 15a § som följer:
15a §
Avbytarhjälp mot full kostnadstäckning
Om en lantbrukare önskar ytterligare ledighet utöver vikariehjälp, årsledighet och veckoledighet och om den ledande avbytaren kan
anvisa en ledig lantbruksavbytare så kan lantbrukaren få avbytarhjälp mot full kostnadstäckning.
24 §
Landskapsförordning
I landskapslagen (1993:27) om grunderna för
avgifter till landskapet finns bestämmelser om
de allmänna grunderna för de avgifter som
med stöd av denna lag uppbärs av lantbrukare.
Landskapsregeringen kan i landskapsförordning besluta närmare om följande frågor som
rör avbytarverksamhet för lantbrukare:
1) storleken på den avgift som en lantbrukare
ska betala för lagstadgad rätt till vikariehjälp,
årsledighet och veckoledighet, varvid en avgift
1)
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kan bestämmas så att full kostnadstäckning
inte uppnås eller så att avgift inte ska uppbäras,
2) sådan full kostnadstäckning som en lantbrukare ska betala till landskapet för
- vikariehjälp, om den ledande avbytaren
konstaterar att beviljad avbytarhjälp inte
omfattas av en rätt till vikariehjälp, arbetet
av djurskyddsskäl inte kan avbrytas samt att
beslutet om vikariehjälp fattats på grund av
felaktiga eller bristande uppgifter från lantbrukaren, samt för
- avbytarhjälp som inte kan ges som årsledighet, vikariehjälp eller veckoledighet,
3) åtgärder som en lantbrukare ska vidta
innan en med avbytarhjälp beviljad ledighet
börjar, den information som en lantbrukare
ska lämna till berörd lantbruksavbytare om
lantbrukets djurhållning och därtill hörande
förhållanden samt om hur lantbruksavbytaren
kan komma i kontakt med lantbrukaren eller en företrädare för denne under ledigheten,
tidpunkt då sådan information bör lämnas till
berörd lantbruksavbytare,
4) storlek på och beräkningsgrund för ersättning till lantbruksavbytare som är egenföretagare, anställd av ett privat avbytarföretag eller
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anställd av lantbrukaren, krav på kontroll som
ska ske av att lön och lagstadgad ersättning
har betalats till en av lantbrukaren anställd
lantbruksavbytare,
5) avgifter för avbytarhjälp under lördagar
och helgdagar, utöver tre avgiftsfria lördagar
och helgdagar som lantbrukarna har rätt att
ta ut under årsledigheten, samt
6) avgift för avbytarhjälp som utan avbrott
och möjligheter för lantbrukarens aktiva med-

verkan tas under längre tid än 5 dagar respektive under längre tid än 10 dagar, med avvikelse
från bestämmelserna i 9 och 10 §§.
_________
Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen
att bestämma att denna lag helt eller delvis ska
träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 §
3 mom. självstyrelselagen.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
_________
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