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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lag om ändring av 6 och 28 § lagen om avbytarservice för
lantbruksföretagare

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås att lagen om med månadslön, ökad med två erfarenhetsavbytarservice för lantbruksföretagare skall tillägg. Det föreslås att lagen ändras så att
ändras så att rätten för en lantbruksföretagare avgiften motsvarar den ovan avsedda grundsom bedriver kreatursskötsel att få avbytar- lönen, ökad med ett erfarenhetstillägg.
Lagen avses träda i kraft så snart som möjservice på grund av semester ökar med en
dag. Efter ändringen är semesterns längd 23 ligt efter det att den har antagits och blivit
stadfäst. Ändringen gällande semester skall
dagar per kalenderår.
Dessutom föreslås det att den grund enligt dock tillämpas från ingången av år 2001. Avvilken timavgiften för avgiftsbelagd avbytar- sikten är att ändringen gällande grunden för
hjälp bestäms ändras. För närvarande mot- den avgift som uppbärs för den avgiftsbelagsvarar avgiften den lägsta grundlönen enligt da avbytarhjälpen skall tillämpas från den
tjänste- och kollektivavtalet för en avbytare 1 februari 2001.
—————

MOTIVERING

1.

N u lä g e o c h f ö r e s la g n a ä n d r in g ar

1.1.

Rätt till semester

Enligt 4 § 1 mom. lagen om avbytarservice
för lantbruksföretagare (1231/1996) har en
lantbruksföretagare som bedriver kreatursskötsel som huvudsyssla rätt till semester.
Kreatursskötseln skall omfatta minst fyra
husdjursenheter, om vilka bestäms närmare
genom förordning. Enligt 6 § har en lantbruksföretagare som avses i 4 § rätt att under
ett kalenderår få avbytarservice för 22 dagar
på grund av semester.
Det föreslås att bestämmelsen ändras så att
lantbruksföretagarens rätt att få avbytarservice på grund av semester ökar med en dag. Efter ändringen är semestern 23 dagar per kalenderår.
1.2.

Avgift för avgiftsbelagd avbytarhjälp

I 16 § 2 mom. lagen om avbytarservice för
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lantbruksföretagare bestäms det om en till
semester berättigad lantbruksföretagares
möjlighet att få avgiftsbelagd avbytarhjälp
till subventionerat pris. Sådan avbytarhjälp
som avses i bestämmelsen kan ges för högst
100 timmar per lantbruksföretagare per kalenderår. Den lokala enhet som ansvarar för
ordnande av avbytarservice kan för uppgifter
gällande avgiftsbelagd avbytarhjälp endast
anvisa en månadsavlönad lantbruksavbytare
som är i dess tjänst. Avgiftsbelagd avbytarhjälp kan ges endast om den inte äventyrar
ordnande av semester eller vikariehjälp och
om den kan genomföras utan att avbytarens
fulla
arbetstid
enligt
kollektivavtalet
överskrids.
Om grunden för avgiften för den avgiftsbelagda avbytarhjälpen bestäms i 28 § 1 mom.
lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare. Enligt den uppbärs för tjänsten en timavgift som motsvarar den lägsta grundlönen
enligt det allmänna kommunala tjänste- och
kollektivavtalet för en avbytare med månadslön, ökad med två erfarenhetstillägg.
Timavgiften är för närvarande 44,07 mk i
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kommuner i dyrortsklass II, där avbytarservice ordnas mest. I kommuner som hör till
dyrortsklass I är avgiften 44,53 mk per timme. I statsbudgeten för 2001 uppskattas lönejusteringen för avbytare till 3,5 procent. Om
lönejusteringen hade genomförts i den storleken som man hade räknat med, skulle timavgiften ha varit 45,60 mk i dyrortsklass II
och 46,09 mk i dyrortsklass I.
I anslutning till den inkomstpolitiska helhetslösningen ändrades strukturen för lantbruksavbytarnas lönesättning. Man avstod
från indelningen av prissättningen i två klasser och den nedre och övre gränsen för prissättningen höjdes märkbart. Av förändringen
i lönesättningen följer att en månadsavlönad
avbytares lägsta grundlön höjs med högst
drygt åtta procent. Timavgiften för den avgiftsbelagda avbytarhjälpen skulle på det sättet höjas till 47,62 mk.
Det föreslås att grunden för avgiften ändras
så att timavgiften är den lägsta grundlönen
för en avbytare med månadslön, ökad med ett
erfarenhetstillägg. Då är timavgiften 45,46
mk, dvs. nästan samma som den hade varit i
dyrortsklass II, om löneförhöjningen hade
genomförts i den procentuella storlek som
man hade räknat med i budgeten.
2.

P r o p o s itio n e n s v e r kn i n g a r

När lantbruksföretagarnas rätt till semester
ökas med en dag ökar antalet uppskattade
avbytardagar i statsbudgeten för år 2001 med
46 600. Ändringen medför att de kostnader
som staten ersätter ökar med uppskattningsvis 24 milj. mk år 2001. När ökningen av
kostnaderna beräknats har man tagit i betraktande att ökningen av antalet semesterdagar
sannolikt något minskar användningen av
avgiftsbelagd avbytarhjälp och kanske också
behovet av vikariehjälp. På grund av detta
har totalverkan av ändringen uppskattats vara
ca 3,7 milj.mk mindre än vad den annars
skulle vara.
Ökningen av rätten till semester med en
dag ökar behovet av avbytararbetskraft med

ca 230 årsverken.
Ändringen av grunden för avgiften för den
avgiftsbelagda avbytarhjälpen inverkar inte
på beloppet av de i statsbudgeten för 2001
uppskattade avbytarkostnader som staten ersätter. Om grunden för avgiften bevarades
oförändrad, skulle inflödet av avgifter som
uppbärs för avgiftsbelagd avbytarhjälp år
2001 vara ca 800 000 mk större än det är
utan den föreslagna ändringen.
3.

B e r e d n in g e n a v p r o p ositio n e n

Propositionen har beretts som tjänsteuppdrag vid social- och hälsovårdsministeriet.
Under beredningen har representanter för
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter rf, Kommunaltjänstemannaförbundet, Lantbruksavbytarna rf samt Kommunala arbetsmarknadsverket hörts.
4.

I kr a f t t r ä d a n d e

Lagen föreslås träda i kraft så snart som
möjligt efter det att den har antagits och blivit stadfäst.
Rätten till semester gäller enligt lagen kalenderårsvis. Den föreslagna lagen träder i
kraft mitt i kalenderåret. Ändringen gällande
rätt till semester bör dock kunna tillämpas
från ingången av år 2001. Det föreslås att
ikraftträdelsebestämmelsen skall innehålla ett
omnämnande som avser detta.
Tjänste- och kollektivavtalet, på grund av
vilket det är nödvändigt att ändra grunden för
avgiften för avgiftsbelagd avbytarhjälp, har
trätt i kraft 1 februari 2001. För att man inte
skall behöva höja avgifterna för tiden mellan
den nämnda dagen och lagens ikraftträdelsedag föreslås det att det i ikraftträdelsebestämmelsen föreskrivs att ändringen gällande
grunden för avgiften tillämpas från den
1 februari 2001.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslagen

Lag
om ändring av 6 och 28 § lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 20 december 1996 om avbytarservice för lantbruksföretagare
(1231/1996) 6 § och 28 § 1 mom. som följer:
bärs av den som anlitar hjälpen en timavgift
som motsvarar den lägsta grundlönen enligt
det allmänna kommunala tjänste- och kollekRätt till semester
tivavtalet för en avbytare med månadslön,
En lantbruksföretagare som avses i 4 § har ökad med ett erfarenhetstillägg.
rätt att under ett kalenderår på ansökan få av- — — — — — — — — — — — — — —
———
bytarservice för 23 dagar på grund av semesDenna lag träder i kraft den
2001.
ter.
Lagens 6 § tillämpas dock från den
1 januari 2001 och 28 § 1 mom. från den
28 §
1 februari 2001.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
Avgifter för avgiftsbelagd avbytarhjälp
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
För avbytarhjälp enligt 16 § 2 mom. upp- kraft.
—————
6§

Helsingfors den 16 februari 2001

Republikens President

TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister Maija Perho
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Bilaga
Parallelltexter

Lag
om ändring av 6 och 28 § lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 20 december 1996 om avbytarservice för lantbruksföretagare
(1231/1996) 6 § och 28 § 1 mom. som följer:
Föreslagen lydelse

Gällande lydelse
6§

6§

Rätt till semester

Rätt till semester

En lantbruksföretagare som avses i 4 §
har rätt att under ett kalenderår på ansökan
få avbytarservice för 22 dagar på grund av
semester.

En lantbruksföretagare som avses i 4 §
har rätt att under ett kalenderår på ansökan
få avbytarservice för 23 dagar på grund av
semester.

28 §

28 §

Avgifter för avgiftsbelagd avbytarhjälp

Avgifter för avgiftsbelagd avbytarhjälp

För avbytarhjälp enligt 16 § 2 mom. uppbärs av den som anlitar hjälpen en timavgift
som motsvarar den lägsta grundlönen enligt
det allmänna kommunala tjänste- och kollektivavtalet för en avbytare med månadslön, ökad med två erfarenhetstillägg.
——————————————

För avbytarhjälp enligt 16 § 2 mom. uppbärs av den som anlitar hjälpen en timavgift
som motsvarar den lägsta grundlönen enligt
det allmänna kommunala tjänste- och kollektivavtalet för en avbytare med månadslön, ökad med ett erfarenhetstillägg.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den
2001.
Lagens 6 § tillämpas dock från den 1 januari 2001 och 28 § 1 mom. från den 1 februari 2001.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.
———

