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LANDSKAPSFÖRORDNING
om ändring av landskapsförordningen om avbytarverksamhet för lantbrukare
Utfärdad i Mariehamn den 22 december 2009

Med stöd av 1 och 24 §§ landskapslagen
(1998:57) om avbytarverksamhet för lantbrukare
ändras 3 § samt 8 § 1 och 2 mom. landskapsförordningen (2006:3) om avbytarverksamhet
för lantbrukare samt
fogas till förordningen nya 3a och 3b §§ som
följer:
3§
Avgift för årsledighet och veckoledighet
Avgift uppbärs för årsledighet och veckoledighet med 15 euro per årsledighetsdag eller
veckoledighetsdag och avbytare. För veckoledighet uppbärs därutöver en avgift på 10 euro
per påbörjad avbytartimme. Tid som går åt
till resor till och från lantbruket, till tvättning
eller måltider räknas inte in i den landskapsanställde lantbruksavbytarens arbetstid.
3a §
Timtaxa för fakturerade helger
Avgift under lördagar eller helgdagar för årseller veckoledighet från med den fjärde lediga
helgen uppbärs från och med
a) lördag kl. 00.00 till 18.00 med 25 procent
av avbytarnas minimigrundlön per påbörjad
avbytartimme samt från och med
b) lördag kl. 18.00 till söndag kl. 24.00 med
100 procent av avbytarnas minimigrundlön per
påbörjad avbytartimme.
Avgift enligt 1 mom. uppbärs inte för vikariehjälp.

3b §
Avgift för längre sammanhållen ledighet
Avgift uppbärs vid ledighet som utan avbrott tas under längre tid än fem dagar med
15 euro och under längre tid än tio dagar med
30 euro.
Avgift enligt 1 mom. uppbärs dock inte om
lantbrukaren har anvisat en för djurhållningen
ansvarig person för de tider då en landskapsanställd lantbruksavbytare inte finns på gården.
8§
Ersättning till icke landskapsanställda lantbruksavbytare
Landskapet betalar ersättning för lantbruksavbytare som är egna företagare eller anställda
av ett privat avbytarföretag enligt timnormen
med det belopp som motsvarar minimilönen
för en lantbruksavbytare enligt landskapets
tjänstekollektivavtal ökad med 276 procent.
För avbytarhjälp som getts i form av årsledighetsdag och veckoledighetsdag minskas
ersättningsbeloppet med 15 euro per dag om
timnormen inte överskrider 8 timmar per dag
och med 30 euro om timnormen överskrider 8
timmar per dag.
Om lantbruksavbytaren är anställd av lantbrukaren betalas ersättning till lantbrukaren
enligt timnormen med det belopp som motsvarar minimilönen för en lantbruksavbytare
enligt landskapets tjänstekollektivavtal ökad
med 44 procent. För avbytarhjälp som getts i
form av vikariehjälp minskas ersättningsbeloppet med den avgift som lantbrukaren ska

År 2009 Nr 69

222

betala enligt 3 och 4 §§. För avbytarhjälp som
getts i form av årsledighetsdag och veckoledighetsdag minskas ersättningsbeloppet med 15
euro per dag om timnormen inte överskrider 8
timmar per dag och med 30 euro om timnormen
överskrider 8 timmar per dag. Den ledande
lantbruksavbytaren har rätt att kontrollera att

lön betalats ut till en av lantbrukaren anställd
lantbruksavbytare.
----------------------------------_________
Denna förordning träder i kraft den 1 januari
2010.
_________
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