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Utredningen socialaom
åtgärder for jordbrukare

Statsrådetoch chefen för
Jordbruksdepartementet

Regeringen bemyndigade den 14 1991 chefen för jordbruksdepartementet tillkallaattmars
särskild utredare med uppdrag framtida finansieringenutreda den vissa socialaatten av

åtgärder inom jordbruket.

Med stöd regeringens bemyndigande tillkallades särskild utredare den 21av som 0 m
maj 1991 19den december 1991 lânsdirektören Anders Lönnbergt och den 240 m 0 m
februari 1992 skogsbrukarenGöran Engström. 21Fr den maj 1991 förordnadeso m som
sakkunniga lantbrukaren Gunnar Borgström, generaldirektören Svante Englund och
lantarbetaren lars-Erik Hellberg, avdelningschefen Erik Brasch,expertersom
departementssekreterarenBritt-Mari Lindgren, förhandlingschefen Lars-Erik Lundkvist,
avdelningschefen Mats Persson och departementssekreterarenChristina Tuvelind och som
utredningens sekreterarechefsjuristen Rolf Köhler.

Byråchefen Göran Smedmark förordnades 25 oktober 1991.expertsom o m

Sedanutredningsuppdragetslutförts får utredningenhärmedöverlämna sitt betänkande.

Stockholm den

Göran Engström

Rolf Köhler
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SAMMANFATTNING

Utredningen haft uppgift socialahar till den framtida finansieringen vissaöveratt se av
åtgärder för förjordbrukare och därvid möjligheterna på sikt överförapröva att ansvaret
finansieringen åtgärder till jordbruksnäringen. särskilt hurdessa arbetet skall beaktasIav

åtgärdermotsvarande behandlasinom och dessmedlemsländer.EG

sociala åtgärderDe företagshälsovård för lantbrukare,avbytarverksamhet,ärsom avses
socialförsäkringsskydd och avvecklingsersättningtill mjölkproducenter. Under år harsenare

budgetmedel 435 milj förkr de socialaåtgärderna.avsattsav

kartläggningDen och utvärdering utredningen olika visargjort de verksamheterna deattav
fungerar väl. finns inget för förändringarDet underlag föreslå några denänatt annat som

frågagörs i avbytarverksamhetenoch syfte öka Förändringen iär konkurrensen.attom vars
fråga avbytarverksamheten också motiverad tillär med hänsyn EGs regler.om

Genomgången förhållandena i visar iEG sociala åtgärder varierandemotsvarandeattav
utsträckning finns inom EGs medlemsländer. nationellt för åtgärder tordeEtt stöd dessa
också förenligt med EGs Sverige erhålla något frånregelverk. skulle stöd EGsAttvara

budget, begränsadeän belopp, dock inte sannolikt.ärannatgemensamma

viktigEn utgångspunkt för utredningensövervägandenhar varit jordbruksnäringen skallatt
underkastad villkor andra näringar speciella förhållandend enbartattvara samma som v s

berättigar till isärbehandling form varitstöd. viktig utgångspunkt detEn harav annan
statsfinansiella läget. Förändringar i finansieringen socialtbör dock ske under acceptabla
former.

Finansieringen föreslås ske individuella avgifter statligaoch bidrag.genom

Avbytarverksamheten enligt sådan föreliggerär utredningensbedömning motivart attav en
för fortsatt statligt stöd. Emellertid statliga stödet till behovetbör det med hänsyn av
besparingar och anpassningartill EG inskränka sig till 45 avbytarverksamhetensprocent av
kostnader. budgetåret 199495För uppgå till 200beräknasstödet milj kr.

Företagshälsovårdenföreslås få stöd 25 milj kr årligen i avvaktan på särskildadetett attom
småföretagarstöd föreslås i utredningen företagshälsovårdeninförs.som om

Beträffande socialförsäkringsskyddet föreslår utredningen föratt statens ansvar
verksamheten löses bort med engångsbelopp 260 milj kr. tillförs deDärutöverett om ca
260 milj ikr finns särskild premieutjämningsfond inom det nuvarande skyddet.som en
Detta för möjliggöra tillfredsställande försäkringsskydd för de lantbrukareatt ett som av
hälsoskäl inte individuellkan teckna försäkring.

Avvecklingsersättningen för mjölkproducenter ikommer enligt tidigare upphörabeslut att
och utgångenmed år 1996.av



BAKGRUNDl

tillkomståtgärdernassocialaDe1.1

ärstatsbudgetenfinansieras överjordbrukareföråtgärdersocialaDe som
ochsocialförsäkringsskyddlantbrukare,förföretagshälsovårdavbytarverksamhet,

mjölkproducenter.tillavvecklingsersättning

1970-talet. Deslutetmitten ochinfördes underjordbrukamaförsociala åtgärderna avDe
Enligtinkomstmålet.särskiltmålsättningar,jordbrukspolitikenstillkopplinghade näraen

ärdemtillförsäkrajordbrukspolitikenhuvudsyfte med att sommål skulledetta varaett
standard, ärsocialekonomisk ochlandet,ialla delar somjordbruket,inomsysselsatta enav

vidbeaktassärskiltskullesyfteuppnår. Dettajämförbaramed denlikvärdig gruppersom
jordbruksproduktema.prissättning av

särskildafortsättningeni göranödvändigtdetåtgärder attför socialamotivSom somangavs
jordbrukaresåföruppnåsskulleinkomstmålet storaförlåginkomstsatsningar grupperatt

mellaninkomsternautjämningökadnådärvidbordemöjligt. En strävan att avenvarasom
låginkomstsatsningartill deparallellklarocksåfannsjordbrukarkategorier. Härolika en

1970-talet.påarbetsmarknadenpågenerelltgjordessom

läginkomstsatsningar,särskildaförinomdet,detvärdefulltSpeciellt att ramenvaraangavs
formiblstandardsocialajordbrukamas avförbättraför aåtgärdervidtaskunnat att

socialadendeldennanödvändigt ägnaframhölls det att avavbytarverksamhet. Det att var
blikommaskulle detskedde attinteframtiden. Omiuppmärksamhetstandardenstor
tillskulle ledavilket i sinnäringen,rekrytering till turönskvärdåstadkommasvårt att en

effektivitet.minskad

ochjordbruksprodukterpåprisregleringentillkopplingsåledesharåtgärdernasocialaDe en
prisregleringenkompletteradeåtgärdernasocialaför.medel Dedennamålde ettvarsom

vadUtöverinkomsterna.utjämningnä somuppfyllde strävanintedel den atttill den aven
funktionmotsvarandeavseende även somiåtgärderna dettaframgått har enovan

syfte.fördelningspolitisktdutjämningen,regionala ettdeni frågaNorrlandsstödet svom



Även erhöllUrsprungligenfinansieringen koppling till prisregleringen.har näraen
i för kompensationjordbrukarna via budgetenför sociala åtgärderna ställetmedel de att

dettaprishöjningar hadehöjda priser. Om kompensation hade lämnats genomgenom
tidigare prisöverläggningamamedfört gränsskydd. för dehögre Inom avsattesett ramen

ocksåtidvis för finansiera åtgärderna.vissa belopp att

Översikt1.2 sociala åtgärdernaöver de

för animalieproducenter till reduceratAvbytarverksamheten har till syfte möjliggöra attatt
sjukdom. Antaletpris få vid ledighet, och abonnenterkunna ersättare regelbunden semester

samtliga700, hälften8 de flesta mjölkproducenter. Knapptär är avca varav
1992 till 40mjölkproducenter finansierasåranslutna till avbytartjänsten. Kostnadernaär ca

budgetåretdvs jordbrukama, till 60 budgetmedel. Förkunderna, och procentprocent avav
199293 265 milj. statsbudgeten.Jordbruksverket utövarär kr. anvisadeför ändamåletöver
tillsyn avbytarverksamheten.över

Företagshälsovården sköts Skogs- ochför verksamma i lantbruket avpersoner
bolag.Lantbrukshälsan riksförbund helägtSLH, Lantbrukamas LRFAB är ettsom av

000 BolagetSLH har för närvarande 50 000 medlemmar, vilka 30 lantbrukare.ärca av ca
hälsofrågor för jord- ochbedriver omfattande utbildnings- informationsverksamhet iochen

milj.uppgår år 1992 till 100 kr.skogsbruksnäringen. totala omsättningen förDen SLH ca
budgetåret 199293 30 milj. krCa 30 täcks budgetmedel.kostnaderna För ärprocent av av

bidrag ianvisade för ändamålet. till årsskiftet januari 1993 har SLH haft statligaFram 1
25grad företagshälsovård, för närvarandemotsvarandedrygt procentsamma avsom annan

de intäkterna. såvitt handhavandettotala Jordbruksverket tillsyn SLH,utövar över avavser
för anslutning tillstatliga medel för företagshälsovård inom lantbruket. Avgift

företagshälsovårdenfastställs verket.av

Lantbrukamas trygghetsförsäkring vid arbetsskada,socialförsäkringsskydd består av en
anslutnaavtalsgruppsjukförsäkring grupplivförsäkring avtal. Antaletochen genomen

förtidspension,lantbrukare 95 000. vid sjukdom,beräknas till Ersättning lämnas
ersättningsbeloppetarbetsskadaoch dödsfall. försäkringen infördes har det totalaSedan

65 milj.uppgått till 965 milj. budgetåret 199293 anvisatskr. För har över statsbudgetenca
förkr ändamålet.

Avvecklingsersättningen syftar till produktionentill mjölkproducenter begränsaatt av
mjölk. Ersättning 60 avvecklar sintill mjölkproducenter mellan och 65 årges som

Övermjölkproduktion förfortsätter bedriva ifrågavarandejordbruk. anslag harattmen



År iförändringarvissa1990 gjordesändamålet.199293 anvisats milj. kr förbudgetåret 75
förlängdesochhöjdes ersättningsbeloppetavvecklingsersättning; bl programmetdenna a

kostnadsökningarför de25, 327. Medel1996 1989902146, JoU rskrår prop. somt 0 m
i särskild ordning.medför anvisasförändringardessa

ijordbruket.åtgärdersocialaanvisats för199293 435 milj krför budgetåretTotalt har

års livsmedelspolitik19901.3

förutgångspunktlivsmedelspolitik. En1990beslutade vårenRiksdagen om en ny
32725, rskr198990 146, JoUriksdagsbeslutetproplivsmedelspolitiken skall enligt vara
näringar.villkor andraunderkastadproduktionen i princip skall somsammaatt vara

års1990tjänster.ochefterfrågadeförskall endast ersättasProducentema varor
innebär följandelivsmedelspolitik i korthet

förbibehållsprisstödinnebärfortsättningsvis, vilketGränsskyddetbibehålls även att ett-
GATT-på resultateti avvaktanproduktion efterfrågas i landetden avsom

förhandlingarna.

kollektivahuvudsak deniinnebäravvecklas.marknadsregleringen Detta attinternaDen-
denprisstöd kommaingetDärigenom kommerexportñnansieringen upphör. att

sjunkerprisetinnebärinte efterfrågas. Dettaproduktion till godo att omsom
priser.till rådandeefterfrågasproduktionen överstiger vad som

marknadsinriktattillnuvarandefrån detövergångenriksdagsbeslutet skall ettEnligt mer
betydandedärförSamhället skallformer.socialt acceptabla ettunder ta ansvarskesystem

övergången.för

skallvidare intetillsfinansieringeninnebär beslutetde sociala åtgärdernagällerdet attNär
jordbruksnäringen skalltillöverförapå siktmöjligheternaförändras ansvaretattattmen

överväganden.för sådanaunderlagför skapaskall inledasoch arbeteövervägas ett attatt
angivitslivsmedelspolitiken inteinom denfrån i tidigare riksdagsbeslutharTill skillnad nya

livsmedelspolitiken.för Ioch målenkoppling sociala åtgärdernanågon mellan de prop.
anförs198990 146

från anslagspøstenmedelfinansierasåtgärdersyftet med deJag avatt somanser
någrasocial synpunktfrånså väsentligjordbruketlåginkonzstsatsning inom är attmm



Möjligheternaförändringar finansietingsformen tillsvidare bör genomföras.inte påattav
sikt överföra till jordbruksnäringen bör dock övervägas.ansvaret

1.4 Utredningens direktiv

direktiven dir 1991 16 tillI utredningen anförs bl följande.a

Riksdagen beslutade 1990våren livsmedelspolitik. Beslutet innebär bl attom en ny a
finansieringen nämnda sociala åtgärder tills vidare skall förändrasinte attav nu men
möjligheterna sikt överförapå till jordbruksnäringen skall ochövervägasatt ansvaret ettatt
arbete skall inledas skapaför underlagför sådana överväganden.att

föreslår bakgrundJag vadjag har anfört särskild utredare tillkallas förmot att attav nu en
utreda denframtida finansieringen vissasociala åtgärderför jordbrukare.av

Utredaren bör utifrån kartläggning och utvärdering här nämnda åtgärder utredaen en av
olika finansieringsmojligheter föreslå lämplig form överföraför församt att ansvaret
finansieringen till jordbruksnäringen.

Direktiven har kompletterats på följande dir 1991108sättsenare

Sedan direktiven till utredaren beslöts har ansöktSverige medlemskapi de Europeiskaom
gemenskaperna. Utredaren bär därför särskilt beakta hur de nämnda socialaförut
åtgärderna behandlas medlemsländer.inom EG och dess Därvid bör utredaren bedöma hur
väl de svenska åtgärderna med vad tillåtet för EGsinomöverensstämmer ärsom ramen

jordbrukspolitik eller formi nationella stöd i medlemsländerna.gemensamma av

Med utgångspunkt deni förutsätta bedömningen inifrån kartläggning ochsamtnyss en en
utvärdering åtgärderna, bor utredaren möjligheterna på sikt överförapröva att ansvaretav
för finansieringen jordbruksnäringen.till

1.5 Riksdagsuttalande avbytarverlsamhetenom

Riksdagen behandlade våren 1992 avbytartjänsten.motion Jo 234en om
Jordbruksutskottet 199192JoU 12, rskr 212 följande.uttalade med anledning härav



angáende234motion Joisynpunkternautsträckningdelar iUtskottet stor
avbytarverksamhet ärfungerandebetydelse. avEn enavbytarverksatnhetens

delarupprätthållas iskall kunnaanimalieproduktionen stora avförförutsättningarna att
företagare.rekryteringenbetydelsefördessutomVerksamhetenland. av ungavårt är storav
därför intefärjordbruksnäringentillfinansieringenföröverförandeEtt ansvaretav

Enligtavbytarverksamhetenäventyras.så väsentligasynpunktfrån socialdeninnebära att
detnivå. Utskottetnuvarandepdupprätthållas sinverksamheten anserbörmeningutskottets

föreslårochfrågadennaiberedningenfortsattadenavvakta resultatetlämpligtdock att av
åtgärd.vidareriksdagensnågon234 lämnasmotion Jodärför utanatt

livsmedelspolitikårs1990Justering1.6 av

påkravi EGmedlemskapansökanSveriges1993 ställerbudgetpropositionen nyaEnligt om
ochfullföljasomställningen skall attmålsättning ärRegeringensjordbrukspolitiken. att

fullständigpåsiktarSverige1995.januarili EG denbli medlem enskallSverige
medlem. EnblirSverigedagfrån denjordbrukspolitikmed EGsintegrering gemensamma

positivauppnå såskallintegrationen storaSverige vidmålsättning är att
starkbåde behovettillhänsynmöjligt med eneffekter tagen avsamhällsekonomiska som

skattebetalarnasochtill konsumenternasochjordbruksnäringkonkurrenskraftigoch
övergångsåtgärderingabudgetpropositionenenligt attdärvidAmbitionen bör varaintressen.

konkurrensbegränsandeövrigamedlemblivitSverige attsedan samttillämpasskall behöva
ömsesidighet.basisbåda fallenundanröjs, iåtgärder av

l0



2 AVBYTARVERKSAMHETEN

2.1 Uppbyggnad

1960-talet försöksverksamhet ipåbörjades med spriddAvbytarverksamheten redan under
form initiativ för form alltjämt med karaktärlokala i organiseradprövasattav senare mer -

i början 1970-taletförsöksverksamhet. försöksverksamhet ägdeDenav som rum
utredning inomorganiserades Verksamheten följdes intern LRFLRF. somupp av enav

197413.sedanledde till statlig utredning Avbytarverksamhet inom jordbruket, JoDsen
statligaproposition l975z55 fram väsentligt förslag denEn lades i allt beaktadede ut-som

redningen hadelämnat.

Riksdagen beslöt våren 1975 avbytarverksamhet i organiserad form skulleatt en mer
etableras i Sverige säkerställa verksamhet imed stöd samhället för därmed kunnaatt enav
hela landet samtidigt tillgänglig för alla lantbrukare.den kundesom vara

Riksdagen uppdrog för verksamheten organiserades i formLRF huvudmanatt somvara
aktiebolag Lantbrukets Tillsynsmyndighet dåvarandeAvbytartjänst blev denAB.ettav -

VidareLantbruksstyrelsen funktion handhas Jordbruksverket.en som numera av-
tillskapades för föravbytamämnd med huvudmannen ochrepresentanteren
tillsynsmyndigheten med uppgift samarbetsorganför avbytarfrágor.att ettvara

gjordes efterEn översyn redan något år särskild utredare på regeringenuppdragav en av
Utbyggd avbytarservice inom jordbruket, 19781 för fråganDs Jo utredaatt om en
utbyggd avbytarservice inom jordbruket.

Statensstöd för verksamhetenhar låginkomstsatsningama.lämnatsinom de ks

Lantbrukets Avbytartjänst har idag 1800 fast anställda lantbruksavbytare. Lantbruketsca
Avbytartjänst anlitas mjölkproducent i medeltal köper knappt 30nästanav varannan som
dagarsledighet år.per

ll



Finansiering2.2.

budgetmedel. Föravgifter ochbådefinansierasavbytarverksamhetenförKostnaderna av
statliginneburitvilket haranvisats,budgetmedel265 milj kr199293 har enav

ochkundvolymföljd lägreTill60medverksamheten nysubventionering procent. avcaav
därmedochkostnadernastatliga andelen1993 beräknas dentaxesättning av0 m
199394budgetmedel förBehovettill 50minskassubventioneringsgradenkunna procent. av

210 milj kr.tilldärmed sjunkaberäknas ca

Avgiüsdebitering2.3

planeradmöjliggörabonnemangssystemverksamheten utgörsi enettBasen somav
totaladet80lantbruksavbytama. Drygt procentarbetstid förgaranteradmedverksamhet av

utsträckningi20 årResterande procent storabonnemang.baserasantalet avbytardagar
olycksfall.sjukdom ochdjurhållning vidproduktion ochfortsattsäkerställafördagar att en

31januari till denperioden den lunderutfördaavbytardagardebiteras föravgifterFöljande
byggertabellenframgårsubvention. Somefterpris1993. Netto utgördecember av

egenñnansiering.501993 på procenttaxesystemet o m

HelgVardag
NettoBruttoNettoBrutto

ABONNEMANG
225450200400Grundavgift -hel dag
150300125250-del dagav

Timavgift
timdagåtta 8 arbtillUpp

8517063125Ordinarie tid-
230 115Övertid 9317.30 18506.00efterföre-

Över åtta 8 arb timdag
170170125125Ordinarie tid-
230Övertid 23018517.30 18506.00efterföre-



EJ ABONNEMANG
Grundavgift -hel dag 450 225 500 250

-del dag 300 150 350 175av
Timavgift

åttaUpp till 8 timdagarb
Ordinarie tid 150 75 200 100-
Ö.tid före 06.00efter 17.30 210 105 260 130-

Över åtta 8 timdagarb
Ordinarie tid 150 150 200 200-
Ö.tid före 06.00efter 17.30 210 210 260 260-

Vid abonnemang debiteras även dagar eller timmar, abonneratutöver antal, med avgifter
enligt abonnemang.
Debitering faktisksker för arbetstid på gården vid abonnemang lägst abonnerat antal
timmar. Debitering försker varje påbörjad halvtimme.

Subvention

l den fakturerade nettoavgiften subventionen frándragen.är Subvention utgår för 90högst
dagar kalenderår och med högst 8 timmar dag. Avbytardagar vid sjukdom,per per
olycksfall föräldraledighetoch ligger utanför dennaram.

Subvention utgår 50 procent följande villkor uppfylldaärom
Lantbruksavbytaren utför djurskötsel och därmed sammanhängandearbetsuppgifter.-
Djurskötseln igäller huvudsak eller flera följande djurslag nötkreatur, får, svin,en av-
fjäderfä, getter.
Djurägaren använderavbytarservice för planerad ledighet eller för hjälp vid sjukdom,-
olycksfall och föräldraledighet.

Jämfört med det hittillsvarande kommer subventioneringsgraden likataxesystemet att vara
för alla producenter storlek. Bakgrunden till förändringen år dels de strukturellaoavsett
förändringarna inom mjölkproduktionen, dels kundernasattityder till taxesystemet.

Den taxemodellen har diskuterats och inom lantbrukets Avbytartjänst sedanAButrettsnya
1990. 1992l september beslutadeLantbrukets Avbytartjänst ABs styrelse nämndaatt ovan

skulle tillämpas den januari1 1993.system o m
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börjanstrukturutvecklingen sedankraftigaförändringen bl dentill är avBakgrunden a
tablå.nedanståendeenligt1970- talet

företagAntal
1991199019801972företagAntal kor per

5162285 4171854895791 -
007811 101120 36823 7422410 -
91267 4285 7143 0724925 -
4451l 45487653350 kor-

8802225 92114384 836 44Summa

iReduktionen1991.1972 ochmellanmed 75minskatföretag harAntalet procentca
25 kormed än80 Företagen24 varit drygt1 kor harmed procent.företagsgruppema mer-

2,5 gånger.ökatdäremot närahar

medelstoraskjutstyngdpunkten alltvisarmjölkproduktionen motiUtvecklingen att mer
familjeföretag.

bland1992enkätundersökning vårenliggeri ävenförändringarnaBakom taxesystemet en
förordade80-90 procentmajoritet kundernakunder. klaravbytartjånstens En enav

enhetlig kundtaxa.

olycksfallochSjukdom

10 förstasubventioneras deföräldrapenningtillfälligolycksfall ellersjukdom,Vid
bruttoavgiften enligt60sjukdomstillfálle medrespektivevid procentavbytardagama av

bruttoavgiften.debiterasDärefterovan.

Föräldraledighet

medföräldrar480 efter hartill dagar60 före nedkomstdatumperioden dagarUnder ca
grundavgiftensubvention helaavbytarservice medfålantbruksföretag möjlighet att aven

200 dagar.timavgiften, dock högst50100 procent samt procent av
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avbytarservice föräldraledighet skall haföräldrarna använder förDen somav
inkomst från lantbruksföretaget.sjukpenninggrundande till väsentlig del

2.4 Organisation

fordras omfattandebli anställd lantbruksavbytaxe grundkompetensFör kunnaatt en ensom
praktik inominom minst årsgrundutbildning lantbrukssektor kompletterat med ett

utbildning för arbetsområdet.arbetsområdet minst 10 veckors teoretisk specifiktsamt

120Avbytartjänst 20 60 tillLantbrukets organiserat med distrikt medAB är
intensiteten ilantbruksavbytare inom respektive distrikt på kundunderlaget ochberoende

djurhållningen. finns i Stockholm förVerksamheten täcker hela Sverige. huvudkontorEtt
administrativövergripande service.

planeringen arbetstiden förpraktiska för få lämpligaste uppläggningenDen att av
förlantbruksavbytaren lantbrukamas behov ledighet sker i k kretsar. En kretssamt sav

består till 83 lantbrukare i samråd med lantbruksavbytaren lägger arbetet.av som upp
Administrativt forstöd kretsplanering lämnas distriktskontoren.av

administrativtEn lantbrukare har uppdraget k kontaktman. innebär visstDettaatt ettvara s
och tillsyn verksamheten kontaktarbete med distriktskontoret. Genomsamt ettansvar av
uppläggning insatserna i frågadenna verksamheten begränsas de administrativaav om

planering kontroll genomförandeoch samtidigt det decentraliserade stärkeransvaret ettsom
avbytarverksamheten.av
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FÖRETAGSHÄLSOVÅRD3

utvecklingBakgrund och3.1

förebyggandepåliggaarbete skallföretagshälsovårdensnuvarandeTyngdpunkten i den
arbetsplatsinriktadeellerorganisations-på ochbetoningarbetsmiljöarbete med grupp-

ingå ii princip intebehandlingsuppgiftersjukvårdandeinsatser. Allmänt numeraanses
sjukvårdsverksamhetarbetsrelateraduppgifter. detta utgörföretagshälsovården Trots

företagshälsovården.inomoväsentlig verksamheteninte delfortfarande aven

ensidigtfrån börjanlåghälsovård inom företagensjuk- ochanordnandetförAnsvaret av
innebärandegrundsyn,fram attdet1960-talet växtearbetsgivarna. Under en ny

Deni samverkan.arbetsmarknadensförangelägenhetföretagshälsovården parterses ensom
slagsavtal mellanenligtskyddskommittén betraktas ettparterna sompartsgemensamma

företagshälsovården.förhuvudman

Organisationsformer3.2

mellanarbetsmiljöavtalenhuvudsakligenorganisation baserasFöretagshälsovårdens
alternativföljandeförekommerprivata sektorndenarbetsmarknadspartema.I

företagföretagshälsovårdstoraInbyggd
företagsmåoch medelstorainrättadFöretagshälsovårdscentral gemensamt av

LantbrukshälsanochSkogs-Branschhälsovård t ex
och i glesbygdmindreföretagshälsovårdtLandstingsdriven orterextern ex

företag verksammaförföretagshälsovårdenhandharLantbrukshälsan SLHochSkogs-
lantbrukskooperativaentreprenadverksamhetnäraliggandeskogsbruk, samtjord- ochinom

förutsattsektorer,inom andraolika småföretagskall SLH kunna anslutaföretag. Dessutom
erbjudas.kanerforderlig kompetensatt

fastställdautifrån riksdagenbedrivsLantbrukshälsanSkogs- ochinomVerksamheten av
förbl kraveninnebärarbetsmiljöavtalet. Dettaföretagshälsovård attriktlinjer för samt a

arbetsmiljöavtalet ärkan uppsagtmåste uppfyllas. sammanhanget nämnasstatsbidrag I att
199293.årsskiftetföretagshälsovårdupphörstatsbidragettillSAF och att o mav
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föregångare 1978SLHs Lantbrukshälsanstartadesin verksamhet med enskilda lantbrukare
familjemedlemmar lantbruksföretagensoch anställda främsta målgrupper.samt som

härförSamhälletsspeciella stöd bl näringen via jordbruksprisförhandlingama fickattvar a
möjlighet utnyttja k låginkomstmedel. näringensbakgrund och dessMot utövaresatt s av
utspridda boende och ansågs särskilda medel motiverat förverksamhet behovet attav

hålla anslutningsavgifter på i rimlig nivå. Dåvarandekunna sammanhangeten
Lantbrukshälsan påtagithade dessutom sig och arbete för övergripandeett ansvar
utvecklingsinsatser och kunskapsspridning gäller förebyggande hälsovård inomvad den

riskfyllda lantbrukssektom.generellt sett

Fr 1 januari 1991 har basen för tidigare Lantbrukshälsan breddats atto m genom
Skogshälsoma i Växjö, Linköping och Skövde, avtal kom ingå iattgenom
Lantbrukshälsan. sambandhärmed bolaget tillI bytte Skogs-och Lantbrukshâlsan.namn

Skogs-och Lantbrukshälsanhar sedan bedrivit uppbyggnadsvcrksamheti syftestarten atten
nå för lantbrukarna tillfredsställande täckning hela landet.över Detta har inneburiten en
successivexpansion och uppbyggnad hälsovårdscentralerlokala med lämplig geografiskav
fördelning.

Eftersom företagshälsovårdinom lantbrukssektom med LRF i förstahuvudman hand ärsom
avsedd tillgodose lantbrukamas och deras företags behov uppbyggnadsfasenmedatt anses

spridningnuvarandegeografiska slutförd.

3.3 Statsbidragsregler

Bidrag till förkostnadema företagshälsovården hittills lämnatshar statsbidrag, vilkagenom
emellertid vid årsskiftet froupphör den l januari 1993. Bidragen i hafthar korthetm
följande utformning.

årFöre 1986 fanns ersättningssystem sjukvårdensgynnade ställning inomett som
företagshälsovården.Ersåttningsreglemafannsdå i lagen allmän försäkring och detom gavs
formellt inte något för ersättning för förebyggande åtgärder. Mot denutrymme att ge
bakgrunden hade konstruerat så ersättning för hälftenreglerna högst deattman gavs av
faktiska kostnaderna under förutsättning sjukvårdens utgjordeandel minst hälftenatt av
verksamheten. fall jämkadesI ersättningennedåt.annat
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ersättningÅr kopplingen mellanavsåg brytabidragssysteminfördes1986 attnyttett som
inriktning ochförebyggandestimulerareglerna skullesjukvård. Deoch en mernya

pågrundadesBidragensmåföretagare.gällersärskilda problemdesamtidigt beakta som
faktiskatidigare på desåsominteomfattas verksamheten,antalet som avpersoner

småföretagartillägg.också särskiltutbetalaskostnadema. Det ett

milj 25eller1992 till 25 kruppgick åroch Lantbrukshälsantill Skogs-Statsbidraget ca
budgeten.procent av

haftoch LantbrukshälsanSkogs-upphör, har ettstatsbidragen,allmännadeUtöver som nu
förjordbruksprisregleringen.till Inomkopplingmedsärskilt samhällsstöd nära ramen
ochtill Skogs-stöd lämnatslåginkomstsatsningar harjordbrukspolitiskasärskilda
tillStödanslagetanvisats199293 30 milj kr överbudgetåret harLantbrukshälsan. För

utredaren har pröva.samhällsstödsärskildadetta attavbytarverksamhet Det är sommm.

företagshälsovårdsutredningårs19923.4

överutredning med uppdragregeringenfebruari 1992 tillsatte attI seen
sittlämnadeutredningfinansiering. Dennaorganisation ochföretagshälsovården

1992.1992 103, i oktober92, SOUbetänkande,FHU

oklarhetföretagshälsovård,problem inom dagensñnnskonstaterar detUtredningen att en
iförsvinneravvecklasstatsbidragenuppgifter. Närsåväl dess roll dessgällervad nusom

styrning i dessför samhälletsgrundensamtidigttredjedel budgeten,genomsnitt somaven
förförutsättningarläge ñnnsi dettabedömt detform upphör. Man harnuvarande enatt

utvidgadeventuelltfortsatt ochrehabiliteringsarbetetarbetsmiljö- ochutveckling utan enav
organisatorisk form.företagshälsovårdeni bestämdreglering enav

företagshälsovårdenavregleringhuvudaltemativföreslår i ställetUtredningen ett avensom
därrehabilitering helhet,arbetsmiljö ochpå förinsatsernahelt synsättoch nyttett som en

flera inslag.företagshälsovårdkan utgöra ett av

och iinbördesmyndigheterrollfördelning mellani iändringar arbetssätt,förordarMan
arbetsmiljö- ochi regelsystemtill andra aktörer liksom deförhållande styrsom

understrykstill generella åtgärderförslagutredningensrehabiliteringsverksamheten. I
behovetrehabilitering, liksomarbetsmiljö ochförodelade godarbetsgivarens avansvar en

utbildning ochVissa insatserarbetsgivare arbetstagare.mellan ochsamverkan -
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information, forskning omfattning.och spridning goda exempel bör få ökadav -
förutsättsArbetsgivaren tillhandahålla för arbetsmiljö- ochegna resurser

rehabiliteringsinsatser experttjänster påeller anlita utomstående konkurrerande marknad.en
vill tillhandahålla för själv finansieraOm arbetsgivaren sjukvård de anställda bör han detta

eller träffa vårdavtal med respektive sjukvårdshuvudman. förstärkt lagstöd förEtt att
åstadkomma arbetsförhållanden rehabiliteringsförutsätmingargoda och föreslås.

För de små företagen föreslås särskilt riktat stöd i form årligt belopp förett ett attav
möjliggöra ändamålsenliga insatser. medel skall för regionala och lokalaDessa användas
satsningar via redan befintliga Arbetsmiljöfonden,kanaler och kommunikationsvågar.
Företagshälsovårdens Utvecklingsråd, Arbetsmiljöinstitutet och Arbetarskyddsstyrelsen
föreslås medverka. Medlen skall fördelas till branschorganisationerdels och liknande, dels
till småföretag ñâr arbetsmiljö- rehabiliteringssatsningar. föreslåsoch Dessutom att ettegna
årligt belopp för utbildningssatsningaravsätts rörande de små företagen, riktade demot

specialistresurserna. Det skall enligt utredningen betonas småföretagsstödetinteexterna att
produktionsstödutgöra för företagshälsovården.ettavses

Utredningen för också fram andrahandsaltemativ. Bakgrunden till detta Sverigeärett att
ratiñcerat ILO-konvention företagshälsovård 161nr och rekommendation nren om en
171, vilka tjänster tillhandahållasskall och hur verksamheten skall organiseras.anger som

För utredningens huvudaltemativ förenligtskall med ILO-konventionen förutsättsatt vara
det träffas avtal mellan på arbetsmarknadendär ILO-konventionens krav i frågaatt parterna
resursstruktur behandlas Om sådana inte träffas, finnsnärmare. avtal enligtom m m

utredningen anledning andrahandsaltemativöverväga enligt vilket det ankommeratt ett
statsmakterna till företagshälsovård finns och utnyttjas.den Bindande regleratt att attse

införaskan då i arbetsmiljölagen och Arbetarskyddsstyrelsen rollen utfärdaattges
anvisningar och auktorisation specialistresurser inom området För arbetsmiljö ochge av
rehabilitering.

detta alternativI bortfaller det i huvudaltemativet föreslagna särskilda småföretagsstödet,
utredningen idet stället bör någotövervägas småföretagsstöd förattmen rentanser

arbetsmiljö- rehabiliteringsområdet,och beräknat anställd i företag visstmed högstaettper
anställda.antal
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FÖRSÄKRINGARSOCIALA4

tidlångsedanför löntagargruppemautvecklatsförsäkringsskyddet haravtalsbundnaDet
mellanlöneförhandlingarvidframförhandlatsFörsäkringsskyddet hartillbaka.
förmåntilllöneutrymmetavstått viss delvarvid löntagarnaarbetsmarknadensparter aven

försäkringsskydd.kollektivtför ett

försäkringsskydd byggtsavtalsbundnahar lantbrukamasmotsvarande sätt upp.På
1978.infördessocialförsäkringaravtalsbundnalantbrukamas

avtalsbundnafrån detersättningendominerandeheltår har dentill iFram
utgjortregel harfrån dennaUndantagbeskattning.fritt frånförsäkringsskyddet varit helt

tilläggspensionSärskildochtjänstemän ITPtilläggspension förIndustrins och handelns
delvisochvaritsåledesharvanligt Skattereglemapåbeskattas sätt.STP gynnsammasom

skattesystemet.traditionellai strid med detstått

båda bolagendeoch SAFbildade LOavtalsförsäkringarlöntagarnasadministreraFör att
AFA.försäkringsaktiebolagArbetsmarknadensArbetsmarknadsförsäkringar ochAMF

arbetsgivarenkrävtsförsäkringsskydd haromfattas avtalsbundna attlöntagarnasFör att av
fackliganställdasamtligatillförsäkras oavsettkollektivavtal. Därmedomfattas av

Iför löntagarna.premiebetalareblirArbetsgivarenförsäkringsskyddet.tillhörighet del av
skydd.dettasamtliga yrkesverksammaomfattasstort av

lön-få delhar tidigare kunnatdeltidstjänst löntagarehaftharlantbrukare avDe somensom
omfattning mottill den svaratdock endastförsäkringsskydd somtagarnas

anställningsinkomsten.

för lantbrukaresocialförsäkringsskyddmotsvarandeönskemålengäller varNår det ettom
särskiltpoängterades attmed löntagarna. Detsocial trygghetuppnå jämställdmotivet att en

vidbelastningarekonomiskaonormalaförnettointäkt,utsatteslåghadelantbrukarna, ensom
omgåendesättaalltidanimalieproduktionmedmåste lantbrukareskada.akut Dessutomen

sjukpenningen.gånger8-10regelmässigtöverstigerförKostnaden dennain ersättare.en

avtalsgruppsjukförsälcringkostnadsskäl tillförsäkringsskydd begränsaslantbrukamas av
avtalgrupplivförsälcringochvid arbetsskada TFAtrygghetsförsälcringAGS, genom

GLA.
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LRF försäkringstagare för hela tilläggetär lantbrukargruppen med varje lantbrukare haratt
självständig försäkringsbolaget.rätt Jordbruksverket begär årligen budgetmedelgentemoten

till premiebetalningen. sjättedel årspremien överförsEn månad till LRFav varannan som
betalar vidare till försäkringsbolaget.

4.1 Anslutningsgrund

För inte onödig administrationskapa fastställdes ingen individuell registreringatt atten av
försäkradede skulle ske. föreskrevsI stället samtliga lantbrukare varit iverksammaatt som
lantbruksföretag och haft kontanta bruttointåkter från växtprodukter och djur på lägstett

15 000 kr och samtidigt nettointäkt från jordbruket på 5007 kr omfattadesen av
försäkringen. Gränsen för bruttointäkten har höjts till 75 000 kr.nu

förenkladeDetta förfarande innebar den försäkrade inte behövde kontakt medatt ta
försäkringsbolaget förrän skada hade inträffat. De nyetablerade lantbrukare inteen som
kunde uppfylla intäktskraven omfattades också försäkringsskyddet förenklatettav genom
förfarande.

4.2 Ersättningsnivåer

Sjukförsäkringen AGS har identisk ersättningsnivå med löntagarna. Under akuten
sjuktid utbetalas dagersâttning 6-21mellan kronor dag beroende denen per
sjukpenninggrundande inkomsten SGI. Vid förtidspension utgår månadsbeloppett

180-1mellan 560 kr baseras anmäld SGI. lägre månadsersâttningenDen enhetligårsom
66 000till kr i nettointäkt.upp

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada formelltTFA vanlig ansvarsförsäkring.är Denen
gäller vid skador inträffathar under arbetstid, på till och från arbetet vidvåg samtsom
arbetssjukdomar.

Ersättningen följer skadeståndsrättsligaregler vilket innebär följande ersättningar utgår.att

Ersättning utgår för förlorad arbetsinkomst alternativt kostnaden för en-
under sjukskrivningstiden.ersättare livräntaEn kan vid behov lämnas vid

invaliditet.
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Ersättning för sveda värk.och-

för ochinvaliditet engångsbelopp lyteVid lämnasdessutom samtett men-
i övrigt.olägenheter

engångsbeloppVid dödsfall i arbetetutgår vidare mindreett som-
begravningshjälp.

ochutformning för löntagarnaGrupplivförsäkring GLA haravtal samma somgenom
därefter avtrappning beloppetdödsfall till 55 års ålder, sker6 basbeloppvid avupp enger

till 2 basbelopp.fram till 65 år. bam utgår tillägg påFör ett upp

viktigt förvid i särskiltförsäkringar skyddet skador arbetetdessa bedömsAv tre
sjukpenninggrundandeskillnaden mellan denmed hänsyn tilllantbrukare. Detta att

Normalttäcks försäkringen.för blir betydandeochinkomsten och kostnaden ersättare aven
sjukpenningen500 2 000 kr dag medankostnaden för 1ersättareutgör peren ca -

månad kan150 vid sjukskrivninggenomsnittligt uppgår till kr. betyderDet att en enca
60 000 sjukpenningen endastför uppgå till 45 00 kr medankostnaden ersättareen -

Mellanskillnaden försäkringen.uppgår till 500 6 000 kr. täcks TFA-4 avca -

iförändringardå dödsfall innebärTjänstegrupplivförsäkringen också viktigär storaett
samtidigt det uppstår akut behovdriften ersättare.ett avsom

4.3 Premieuttag

premiekollektiv de överskottsocialförsäkringsskyddet självbärande harEftersom utgör ett
uppkommit harkapitalavkastninginom törsälcringsbolaget.uppstått fonderats Den somsom

ursprungligainneburit denpremieuttaget i betydande omfattning. harreducerat Detta att
60-70 årligen.milj milj krpremienivån på 120 kr har till utgöra Desatts att nyacaner

avtalsbundnabeskattning detskattereglema gäller 1991 innebär att en avsom 0 m
i premieuttagetbetyder sinförsäkringsskyddet uppkommer fortsättningsvis. Detta tur att

inomomfördelningeftersomfonderna under följd år har minskatmåsteöka genomen av en
låginkomstsatsningensram.

premienivån Ersättningama följer löneindexursprungliga bedömdes 120 milj kr.Den utgöra
nedgångeni antaletkonsumentprisindex KPI. Kostnadernabalanserasi viss måneller mot
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försäkrade Försåkringsskyddet,medan samtidigt ersättningsnivån ökar med index. utan
160-premie på i storleksordningenavkastning från fonder, skulle idag enligt krävaLRF en

180 milj kr. Då har inte effekterna skattesystemetbeaktats.detav nya

Kapitalavkastningen åren minskat,har sjunkit under de dels harattsenaste p g a reservema
dels nedgång räntabiliteten. premieuttag därförallmän Ett högre kommer attgenom en av
bli premie därför enligt rimlig för dcaktuellt. på 120-140 milj kr torde LRFEn ca vara

åren.närmaste
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MJÖLKPRODUCENTERAVVECKLINGSERSÄTTNING FÖRs

ersättningenBeskrivning5.1 av

ersättning65 år fåmöjligt 60 ochför producenter mellanjanuari 1983 blev det1 attDen
i Systemetdriva jordbruket övrigt.mjölkproduktion de fortsatteför upphöra med attatt om

syftesocialtuttalatmjölk det hade ävenöverproduktioneninfördes för minska ettatt av men
orkasvårigheterdärmedochhar hälsoproblem attmånga äldre mjölkproducentereftersom

skullebeslöts deninfördesproduktionen. ersättningenfysiskt Närkrävande attmed den
kgbörjan till 40från öreårliga ersättningen1983 och 1984.gälla under Den sattes per
år.30 000maximerades till krErsättningenbasåret 1981.undermjölk levererats persom

deladellerersättning i denfullkompanjoner får välja sökaochMakar att enes namn
båda i ålder.ersättning rättärom

förlängningen1990 gjordes denomgångar. oktoberförlängts i I senasteErsättningen har
1990 tillfrån juliretroaktivt lErsättningen höjdeskalenderåret1996.tiden t o msom avser

1996.efterutbetalningar sker1989.basåret ändrades till Ingamjölk och75 kgöre per
hatillåtetdet blevsådjurhållning ändrades attbeträffande fortsattReglerna att

begränsning.köttproduktion dikorsjälvrelcryterande utan

denutbetalningen sker efterförstamejeriföreningen.månadsvis DenErsättning betalasut av
månaddenutbetalningensistamjölkleverans och denmånadenförsta avserutan

kalenderår producentenProduktionen får upphörafyller 65 år.producenten somsamma
år och100 000år kg000 krbetalas 75ersättning ärfyller 60 år. Högsta ut perpersom

2 500875 kr år kg.minimiersättningen 1är per

avvecklingsersättningenför5.2 Kostnaden

mjölkpension, harkalladtill vissa mjölkproducenter, ävenAwecklingsersätmingen som
börjantillströmning istarkjanuari 1983. Efter systemetfunnits sedanden 1nämnts varen

500Varje år tillkom198990.198687jämvikt periodenungefär i under ca-
övreeftersom de uppnåddedenmånga lämnadeungefär likaersättningstagareoch systemet

genomsnittlåg iomfattasersättningstagare65 år. Antaletåldersgränsen, systemetavsom
2 000perioden kringunder st.ca
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1984till 1991.månadårenuppgifter avseendedecemberexempel visasSom

efter 60Ersättning öreAntal Ers.Månad
1dec 1984 2,96 miljmilj195 2,471
1dec 1985 4,63 milj3,86 milj7861
11986dec miljmilj 5,772 4,81107
1dec 1987 6,10 milj5,08 milj2 169
21988dec 6,43 milj6,43 milj2 149
2dec 1989 6,25 milj6,25 milj2 068
3dec 1990 6,37 milj7,96 milj2 062

milj31991dec milj9,69 7,752 339

2 60 3 75 kgl 50 kg öre kg öreöre perper per

2 000perioden 1986-1990, legatframgår tabellen har antalet under överSom ststraxav
606 milj vid ersättningsnivån kgi medeltal drygt kr öreoch månadsutbetaningen pervar

beviljade ersättningar, troligenökning antaletmjölk. 1990kom kraftigHösten som enen av
ersättningshöjningen.och delsföljd dels hur producentema bedömde lönsamhetenav

6 milj2 000 ersättningstagareoch drygt krenligt låg såledesvid drygtJämviktsläget ovan
utgångslägetförnivån kanmilj år. denmånad eller 75 kr Det är som ansesvaraper ca per

höjningen till 75 år 1990.awecklingsersättningen kostadeföre örevad

blevstigit till 2 339 utbetalningenersättningstagare ochI december 1991 hade antalet st
1992.första hälften9,69 milj Nivån har bibehållits underkr. av

till avbytarverksamhet m. Ivia anslaget StödAvvecklingsersättningen finansieras m
juli 1990 ochersättningenden lavreglering höjdessamband med jordbrukets nämntssom

Omstâllningsåtgärder m.i jordbruketskall bestridas via anslaget,den ökade kostnaden m
totala199394 jordbruksverket uppskattat denanslagsframställningen för budgetåret harI

sistnämnda40 miljtill milj således kr belastarkostnaden för ersättningen 115 kr, varav
utbetalningarna milj kr.anslag. 199192 blev 115ca

ersättningens framför alltpåverkas inte storlekAnslutningen till bara utansystemet avav
anslutningen ochdärför svårt bedöma den framtidaproduktionens lönsamhet. Det är att

därmed kostnaden.
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ÅTGÄRDER EGNORDEN OCH6 SOCIALA I

översikt6.1 i olikaAvbytarverksamhet länder en-

förFinland består avbytarservicen och veckoledighetsverksamhetI semester-av
sjukdom vikariehjälp för mimalieproducenteranimalieproducenter vid blersättaresamt a

tillhandahållaföroch lantbrukare med vâxtodling. kommunerna harDet är ansvaret attsom
administrationkostnader för avbytareavbytarservice åt lantbrukarna. Kommunernas samt

Fmk 465 ifrån 1992 miljoner 1 miljoner SEKstatsbudgeten. har l 114ersätts För avsatts
föravbytarhjälpen avgiftsfriavbytarservicen. Vidstatsbudgeten för ärsemester

avgift.veckoledighet vikariehjälp däremotlantbrukaren. Vid uttagessamt en

ochtill avbytar vidavlösarförordningen animalieproducenterl Norge rätt semesterger
anirralieproducenter ochsjukdomsavlösarförordningenhård arbetsbelastning.Dessutom ger

graviditet.vid exempelvis sjukdom och Av-brukare odling i växthus till avbytaremed rätt
administreras avlösarlag därantingen organiseras ochbytarverksamheten kan ettav

tillså står själv arbetsg.vare avbytaren.lantbrukarna medlemmar eller lantbrukarenär som
iNkr från statsbudgeten stöd1992 1,3 miljarder miljarder SEK betalasberäknas ca 1,4 ut

arbetsgivaravgifterlönekostnader ochtill avbytarverksamheten. Lantbrukare kan
få administrationskostnaderinom vissa Avbytarlag kanåterbetalade ävenstatenav ramar.

ersatta.

vidavbytarföreningar. Avbytaretillhandahålls avbytarservice lokalaI Danmark av
graviditet bidragsberättigad. Avbytare vic och högsjukdom, utbildning, är semesteretc

utgårstatliga bidrag betalasarbetsbelastning inte bidragsberättigad.är däremot De utsm
fördelvis föreningarnaskostnadertill avbytarföreningama. Bidraget lämnasskall täckasom

utbildninglöne- för anställdaavbytare avbytare.och transportkostnader föreningens samt av
i statsbudgeten.bidraget till från årligt beviljat anslagDet sammanlagda föreningarna etttas

i budgeten.1992 94,2 Dkr3 110 miljonerInnevarandeår har miljoner drygt SEK avsatts
tillJordbruksdirektoratet fastställer bidragsram för varje förening med hänsynen
förutgifternaföreningens utifrån avbytartimmar de förvånadebehov beräknat antal samt

utbildning avbytama.av

1100 131.so den281193Fmk saxValuukun
1100 I06,3S 2311.93Nkr sm Vnluukuraden
3100 117,05 231-93nu SEKValuukurlden



6.2 Avbytarverksamhet i Finland

lantbruksföretagare tidenlantbruksavbytare för underMed avbytarservice ordnandeavses av
Avbytarservicen i avbytarservicelagenför veckoledighet vikariehjälp. reglerasochsemester,

avbytarserviceförordningen.samt

Semester- och veckoledighetsverksamhet

veckoledighet tillämpas avbytarservicelagendet gällerNär ochsemester-
lantbruksföretagare intebedriver kreaturskötseloch så bunden denna hanär att utansom av

tvåavbytare kan tillämpas inte på flereller veckoledigt. dock änLagenta semester
lantbruksföretagare inte hellerarbetar inom och företag. tillämpasLagenettsom samma
lantbruksföretagare invalidpension, individuell förtidspension ellerfår fullsom
arbetslöshetspension.

semestertid lantbrukare erhålla för beroende antaletDen har avbytare ârrätt att aven
arbetadedagar under kvaliñkationsåret. 1991 1,83 dagar för varje fulllängdsemesternsvar
kvaliñkationsmånad, d 20 år. hållas i fyra delar underdagar Semesternkan högstv s ca per
semesterperiodenl april 31 följande år.t o m mars

Lantbruksföretagare fyllt 65 är till för veckoledighet i sammanlagthar avbytarerättsom
12 dagar kalenderår. erhållasAv dessaveckoledighetsdagarkan högst 5 styckenper per
månad.

Vikariehiälpsverksamhet

När det gäller vikariehjälp tillämpas avbytarservicelagen på lantbruksföretagare somen
bedriver lantbruk och tillfälligt inte har möjlighet vikariehjälp skötaatt utansom
lantbruksföretaget. Både den bedriver kreatursskötsel bedriver växtodlingoch densom som
har till vikariehjälp.rått finns inte förDet heller någon fastställd åldersgränsövre
vikariehjälpen.

Behovet vikariehjälp ska grunda sig på nedanståendeorsakerav

sjukdom, olycksfall, rehabilitering enligt läkarordination eller lag-
graviditet och bamsbörd, faderskapsledighet-
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barns sjukdom, vård adoptivbarnav-
anhörigs död och begravning-

andra därmedjämförbara tillfälliga vuxenutbildning eller militärtjänstskäl,samt tex-

Avgiftsbelagd avbytarhiälp och längre veckoledighet

Avbytarhjälp kan anvisas för andra uppgifter i avbytarservicelagen.även deän som avses
Avgiftsbelagd avbytarhjâlp kan förtroendeuppdrag ochordnas vid skötselt ex av
säsongbetonade arbetstoppar på gården. ochförutsätts dockDet semester-att
veckoledighetsverksamheten vikarieverksamheten försvåras.samt

Lantbruksföretagares sammanslutningar ikan bekostnad, eller samarbeteegen ensamma
kommunerna,med skapa förutsättningar för veckoledighet vad stadgass klängre än som

tillâggsdagar.

Avgiftsbelagd avbytarhjälp statsersättning, deoch tilläggsdagar berättigar till utan
respektivekostnader kommunerna åsamkas lantbruksföretagarenskall ersättassom av

sammanslutningen.

Organisation och administration

Social- hälsovårdsministerietoch

Socialstyrelsen

Länsstyrelse

Kommunen
Semestemämnd
Tjänsteinnehavare

påDen allmänna ledningen, styrningen och övervakningen avbytarservicen ankommerav
social- och hälsovårdsministeriet ministeriets tillsyn.på socialstyrelsenundersamt

länet avbytarservicenInom handhas ledningen, styrningen och övervakningen avav
länsstyrelsen socialstyrelsensunder tillsyn.
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Kommunen skall ombesörja avbytarservicen för de lantbruksföretagare huvudsakligensom
bedriver sin verksamhet inom kommunen.

kommunEn skall ha för isemestemämnd skötsel de uppgifteren av som avses
avbytarservicelagen. Semestemämndenhar bl till uppgift ansökningaratt ta emota om
avbytarservice och godkänna eller avslå dessa. Semestemåmndenbeslutar också deatt om
avgifter föruppbärs avbytarservicen.som

förvaltningsuppgiftemaFör skötsel skall kommunen anställa tillsekreterareav en
semestemämnden.Uppgifter hör till semesternämndensåligganden överföras tillkansom
tjänsteinnehavaren. brådskande fall tjänsteinnehavarenI kan bevilja vikariehjälp ocht ex
veckoledighet. Tjänsteinnehavaren skall leda, utvecklaäven övervaka ochstyra,
avbytarserviceverksamheten.

Kommunen har enligt till uppgift ordna avbytarservicenoch skall för detta ändamålattovan
anställa avbytare i arbetsavtalsförhâllande. Kommunen kan överenskommaäven medett en
sammanslutning lantbruksföretagare sammanslutningensavbytare skall anställas.attav om
Iantbruksavbytaren i detta fall anställd sammanslutningen. vissaär fall kan kommunenIav
också godta avbytare lantbrukare själv skaffat. dåAvbytaren står ien som en
avtalsförhållande till kommunen.

Avbytarringverksamhet

En avbytarring frivillig sammanslutningär lantbrukare. iMedlemmarna avbytarringenen av
skaffar avbytare själva eller tillsammans med isemestemämnden. Avbytama står
avtalsförhållande till kommunen det inte fråga privatär registrerad avbytarring.om om en
Avbytarringens avbytare isköter regel bara och veckoledigheten och eventuellsemester-
kortvarig vikariehjälp.
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Finansiering

driftskostnader avbytarservicen betalasDe kommunerna åsamkas för staten.avsom
i gällandetill överenskommitsKommunernas kostnader högst det beloppersätts som

för dearbetskollektivavtal för lantbruksavbytare. Finansministeriet fastställer grunderna
förmåner fastställs i arbetskollektivavtalen skall ersätta.statensom men som

års för avbytarservioe,1992 statsbudget 1 114 milj Fmkl 465 milj SEKI är 1 avsatta
därav

635 milj Fmk 835 milj förSEK semesterverksamhet-
401 milj milj förFmk 527 SEK vikariehjälp-

milj78 Fmk 103 milj för veckoledighetSEK-

beviljas förvaltning avbytarservicen kräver.Kommunerna statsbidragfor denäven som

framtiden.fått i uppgift utgifter för avbytarservicen iarbetsgruppharEn överatt statensse

Lantbrukets andel kostnadernaav

DåAvbytarhjälpen under avgiftsfri för lantbruksföretagaren.är semesternsemestern
förförlängs Likaledes står lantbruket l4står dock lantbruket för hälften kostnaderna. avav

kostnadsölmingen kostnadernaför semesterverksamhetenökar.när

vid avgift 50-155 FmkdagFör avbytarhjälp veckoledighet betalar lantbrukarna ären som
66-204 SEKdag beroendepå besättningensstorlek.

Även vikariehjâlpen beroendeför betalas avgift lantbrukarna. Avgiften är aven av
för 6familjens storlek inkomsterna, betalningsförmågan. Avgiften betalas högstoch d v s

kostnaderna förtimmar dygn och 90 timmar vikariehjälpen utvidgas ochmånad. Dåper per
den står lantbruket för 14ökar, kostnadsölmingen.av

6.3 Avbytarverksamhet i Holland

Avbytarverksamheten har funnits början sextiotalet börjadei omkring 30 år i Holland. I av
lokala avbytarföreningar bildas Föreningamas främsta syftehela landet.över attvar
tillhandahålla avbytarservice vid början skeddedettamedlemmarssjukdom. Till genomen

1100 131,50 2311-93Fmk saxVnlulakurudens
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flestaanställde deårsig. Efter någraorganiseradegrannskapet gick ochatt samman
regionalaoch100 lokalafinnsIdag detföreningar första yrkesarbetandeavbytama.de ca

organisationernaSammanlagt harparaplyorganisationer.i femföreningar. samarbetarDe
0O kvinnor.000 dessa 5idag 60 medlemmar, ärca av

Omkringheltidsanstållda.6002vilket300 anställda,Verksamheten har 4 motsvarar caca
någontillhöri Holland,lantbruksföretagalla000 företag, vilket 5555 procentmotsvarar av

avbytarverksamhetensföreningar.av

jordbruksministeriet. Statentidlångsubventionerades underAvbytarverksamheten aven
vid medlemmarnasavbytartjänsten samtmedlemskapet, semestersubventionerade

NLG100tilltidigare 1991uppgickutbildning. stödlantbruksavbytamas Statens per
stödjer 1992subventionenminskat. Staten1992 har402 medlem. Sedanmedlem SEK per

stödjauppgift kommerEnligtmilj SEK. attmed totalt l milj NLG ca 4 statensystemet
därefterstödTroligtvis kommermilj år.i ytterligare två år med l NLG statenssystemet per

försvinna.att

stimuleraför000 användas3 216 SEKmilj 800 00 NLGstödet på l NLG skall attAv
finansieraskall804 000 SEK000 NLGkvinnliga bli medlemmar. 200lantbrukare att

avbytamas utbildning.

vinster ochdelarmedlemmarnakooperativa föreningar därAvbytarverksamheten drivs i
självfmansierad.förluster. i dagslägetVerksamheten är

sjukförsäkringi kombination medAvbytarverksamhet

tillföretagare råttövrigaår lantbrukaren ochUnder sjukdomstidens första har egna
ersättningfåårs sjukdom1976 de efter rättsociala försäkringsersättningar. Sedan har attett

till minimal nivå.en

sigmöjlighet försäkrainte alla harProblemet privat försäkring motmed är attatten
till del byggtsDärför har den holländska avbytarverksamhetensjukdom. som enuppen

avbytarserviceerhållamedlemmarnasjukförsäkring. avgift har rättGenom betala attatt en
dödsfall.månaderefterförsta årtill reduceratpris sjukdomensunder ettsamtett sex

1100 402 281-93Nu SFXValuukumden
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Avgifter

1005 för täckaMedlemmarna betalar årligen avgift på 250 SEKNLG atten ca
föreningens premie till verksamhetenskostnader. betalar medlemmarnaDessutom en
sjukförsâkringsfond. Medlemsskapeti sjukförsäkringsfonden tvingande.är

Exempel

250Avgift NLGår
NLgizárPremie 1 41Q

660 NLGår1

Vid sjukdom40 NLGh 160 SEKtim.Normal för anlita avbytartjänsten ärtaxa att
reduceradfå8 NLGtim 32 SEKtim. Maximalt kan lantbrukarenreduceras medtaxan

timvecka år.under 50 under etttaxa

Kombination arbetsplanmed

inågra dagarlantbruksföretag från tilllåna avbytare tillAvbytarverksamheten kan ut en
service måste lantbrukaren tecknaefter arbetsplan. erhålla dennaveckan För ettatten

avbytarföreningen.fortfarande anställd hoskontrakt på månader. Avbytaren ärsex
för avbytaren.deltidsarbetetill heltidsarbeteAvbytarföreningen kompletterar dettaupp

Sverigei Danmark och6.4 jämförelse mellan avbytarverksamhetenEn

likheter mellanavbytarverksamhet finnsSom framgår det tidigare avsnittet storaav om
särskilt intressanti nordiska länderna. Danmark i detta sammanhangverksamheten de är

utförligeftersom Vi därförlandet också medlem i EG. har valt göraår att meraen
jämförelse mellan avbytarverksamheteni Danmark och Sverige.

jordbruket.Sverige anslåsstatliga inomliksom i Danmark medel till avbytarverksamhetenI
övrigsvenska valt subventionera all avbytarverksamhet dvsDen har semester,staten att

avståttledighet, havandeskap,förtroendeuppdrag medan i Danmark harsjukdom, mm man

1100 2811-93NLG 402SEKvnlunkurøden
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övrig ledighet. Iochavbytarservice vid lantbrukaresfrån bidrag tilllämna semesteratt
danskakostnader.avbytarverksamhetens Det50Sverige täcker statsbidragen procent av
danskakostnader.avbytarverksamhetens Det1991 till 38anslagetuppgick under procent av

avbytarföreningamas intäkter.andelstatsbidraget allt mindreutgör en av

då avbytarna iefterfrågan på sina tjänsteri förväg kunna uppskattaAvbytartjänst måsteAB
medinförtanledning haranställning. dennaSverige har fast Av ett systemman

utnyttjasigförbinderkontrakt där deLantbrukarna tecknarabonnemangsavtal. attett
år. Danmarkantal dagar Ibestämtavbytarservicen vid och ledighet under ettsemester per

därför lättareAvbytarföreningama harfast anställda. atthuvudparten avbytarnaär av
förbinda sig iintebehöver därmedefterfrågan lantbrukarnautbud ochstämma motav

påvilket skerflexibelt för lantbrukarenförväg utnyttja tjänsten. Systemet äratt mer
för avbytaren.bekostnad anställningstrygghetenav

på vilketi båda länderna det sättmellan verksamheten de ärviktig skillnadEn annan
vidi sk kretsaroch lantbrukareSverige avbytareadministrationen sköts. samarbetarI

Övrigkostnadseffektivt.flexibelt ochschemaläggningen. upplevsSystemet som
centralt på huvudkontoret. Ifakturering löneutbetalningar skeradministration såsom och

enskildai deadministration verksamhetsledamautförs all dennaDanmark däremot av
föreningarna.

tabellform redovisasi bilaga.ingåendejämförelse iEn mera

till avbytarverksamhet6.5 EGs stöd

6.5.1 förordningEGs

förbättring lantbruksstmkturens232891RådsförordningArtikel 15, avomnrur
avbytarverksamhet.effektivitet, startstödtillreglerar

arbetsmiljön förarbetsförhållandenaförbättrasavbytarverksamhetenGenom av
EGutgår därför inomavbytarverksamhetigångsättandestimuleralantbrukaren. För att av

såsomstödtill lantbruketandra stödStartstödetkompletterarstartstöd till avbytarluetsar.ett
jordbrukare.investeringar vid etableringtill och stöd ungaav

avbytarföreningar.erhålla startstöd för upprättaefter ansökan,Medlemsstaterna kan, att
administrationsutgiftema.skall täckaStartstödet

33



I
heltidsanstâlldminstmedlemsstatenoch haAvbytarföreningen skall godkänd envara av

utföra.fullt kvalificerad för det arbetehan skallavbytare ärsom

föreningen, specielltskall gälla förställa de villkorMedlemsstaternaskall upp som

rättsliga formdess-
administration bokföringvillkor sambandmed och-

erhållaför vilka tjänster lantbrukaren kan avbytare-
tiovilken får understiga årminsta tid för föreningensvaraktighet,-

lantbrukare krets.minimiantalet anslutna per-

ECU avbytare.heltidssysselsattstartstödettill totalt 12 035Medlemsstaten fastställer per
varjefem första årenfördelas under de000 och skallbelopp 127 SEKDetta motsvarar av

perioden.spridsdegressivtunderavbytaresanställning. Det

medlemsländerna.Stödet frivilligt förär

6.5.2 EGs reglerTillämpningen av

tillEG-kommissionen stödvid besök äruppgifter har lämnats hosEnligt start avsom
sinaMedlemsländema harmedlemsländerna.inte utnyttjatavbytarkretsar mycket egnaav

godtaskanenligt svensk modelltill avbytarverksamhetstödPermanent somsystem.
avbytartimmarutfördarelateras till antaletnationellt stödetstöd men somom

bidrag förmöjligt med fortlöpandeorganisation.klumpsumma till tordeDet varaen
child-care.holiday-relief andbamledighetsemesterledighetoch Foravbytarkostnadvid

förerhålla startstödcentrala budgetsåledes frånkan EGsEGs medlemsländer
strukturfondema och ämnatingår del årStödet attavbytarverksamhet. avsom en

Medlemsländemaarbetsförhållanden.lantbrukare bättrekomplettera andra stöd, för att ge
uppgiftvilka tilljordbruksorganisationer harstöd tillbetalar först nationella de attut

minimigränsingen maximi- ellerenligt uppgifttillhandahålla avbytarservice. existerarDet
återbetalningdärefterfår får ansökaför hur belopp Medlemsländemadettastort omvara,

28l-93.denvanligECU 8,83SEKVnluukun
medi förordningenskallriknull-93 vanligECUochbeloppenFörordning232891skall den omriknaslill enuppmo

skallförordningen,varför sålängej beloppjusteringnri inomrikningsfnktor,fn 1,195. harinnu hunnitmed göradessaMan nu man
10,55omrikningsfaktom8,83 28l-93multipliceratmed SEK.valuukundenräknamed ECU.l ECU SEKgrön grön
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från EG. orienteringssektionen, återbetalningar.Det är EAGGF, för dessasom ansvarar

förStödet avbytarverksamheten delñnansierat, till medd betalas medlemslandetär ut ensv
viss Referensbeloppet, 035vilket utgår ifrån, uppgår till 12proeentsats. procentsatserna
ECU ca 127 000 dåSEK medlemslandetbetalar 12 035 eller däröver i nationelltECU

Understigerstöd. det nationella stödet 12 035 referensbelopp.ECU detta lägre belopputgör
Den andel det nationella stödet återbetalas Portugal,EG beroende land.ärav som av av
Grekland och Irland får 65 ersättning, Spanien och Italien erhåller 50 procentprocent

imedan de övriga med 25 beräknas heltidsanstålldersätts Stödetstaterna procent. per
respektive hets och utbetalasi maximalt år.5

Avbytarverksamheten skall så småningom självñnansierande. såledesendastDet är ettvara
tillstartstöd utgår för verksamheten. skallPengarna användassom

administrationskosmader, det finns möjlighet delvis utnyttja tilläven att attmen pengar
subventionerabondens kostnad.

EGs medlemsländer tillåts, enligt uppgift tillbetala andra stöd nämnda startstödänatt ut
avbytarverksamheten. nationella följa generellaDe stöden måste dock EGs
konkurrensregler beskrivs i Romfördraget artiklarna 92 94som - .

6.5.3 Sammanfattning

Medlemslåndema för avbytarföreningar.har möjlighet erhålla startstöd upprättaatt att

Startstödet skall användastill föreningensadministrationskostnader-
Medlcmsländema får därefter återbetalning frånansöka EG. EAGGF,Det ärom-
odenteringssektionen, för dessaåterbetalningar.som ansvarar

fastställtEG har maximalt 035 127 000belopp 12 ECU SEKett om per-
heltidsanställd i respektive lcrets, vilket utgår. medlemslandetHarprocentsatsen

12betalat 035 i nationellt återbetalningECU eller däröver stöd erhåller medlemslandet
imed 25 12 035 65 i 50ECU Portugal, Grekland, Irland,procent procentprocentav

Spanien, Italien. Understiger nationella 035det stödet 12 ECU däremot, beräknas
på detta lägre belopp.procentsatsen

Stödet fördelasskall under de fem första åren varje anställning.avbytaresav-
Avbytarverksamheten skall därefter självfinansierande.vara-
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stödetgodtasmodell kansvenskenligtavbytarverksamhettillstöd omPermanent-
tillklumpsummaavbytartimmarantalet utfördatill enrelateras sommen

organisation.
tillstartstödnämndastödandra änbetalatillåtsmedlemsländerEGs att ut-

följa EGs generelladockmåstenationella stödenavbytarverksamheten.De
92-94artiklarnaRomfördraget,beskrivs ikonkurrensregler som .

Företagshälsovård6.6

mångaifinnstäckningsgradochinriktningutformning,med varierandeFöretagshälsovård
endadendettavissa länder ärvärlden. Iandra delari isåväl Europaländer,andra avsom
falletsåsomföretagshälsovårdenutgörsjukvård, i andrakollektivt anordnadformen -av

offentligutbyggdvälmindreellertillkomplementvarit i Sverigetidigare ett meren-
landi vårttid eftersträvatsvadi likhet medhåll kansjukvård. På andra senaresom --

verksamhetänförebyggandearbetsmiljöfrågor ochpåinriktadföretagshälsovården mervara
varierande.gradi högstasåledesomfattning ärFöretagshälsovårdensroll ochsjukvård.på

fogaddärtill161 ochföretagshälsovård nrILO-konventionfinns enDet omen
företagshälsovårdensbehandlardetaljerat sättvilka på171,rekommendation nr ett

företagshälsovårdsutredningårs1992betänkandeinnehåll detIorganisation och somm m.
innebördenochomfattningen92 kommenteras1992103, FHU avSOUnyligen avlämnat

endasttio länder,bararatificeratsemellertidharKonventionendokument. varavdessa av
Övriga någrasigiklättalltså inteharländeroch Finland.Sverigeitvå Västeuropa,

ellerföretagshälsovårdfria anordnaområde, ärdettaförpliktelser attinternationella utan
förutsättningarna.nationelladedeti former sättsjukvård andraochhälso- passarsom

företagshälsovård inteländersolikajämförelse mellanbakgrund kandennaMot en
skalldenjämförelsen börsådanföretagshälsovårdentill varabegränsas utan omsom

föremellertid föraskullehelhet.i deras Detsjukvårdssystemenmeningsfull omfatta bl a
i detdetvarförredovisning,sådanutredning lämnaför dennainomlångt enatt ramen

kommentarer.begränsadenågra mycketföljande endastges

sjukvård. depå Iinriktaddelentill övervägandeföretagshälsovårdenmånga länder ärI
Sverige.jämförbara meddockförhållandenaländernanordiska är mer
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företagshälsovård företagshälsovårdenskallFinland finns reglerar vadI lag om somen
via folkpensionsanslagtill företagshälsovårdenför lantbruket.innehålla. Staten bidrar ks

statsbidragetbetalas den enskilde lantbrukaren.Kostnader täckssom av av

iStatsbidragetsstorlek till lantbrukshälsanNorge lantbrukshälsan under uppbyggnad.I är
vid årliga förhandlingar jordbruksorganisationema. Stats-bestäms mellan ochNorge staten

ibidraget prisregleringsmedel. Resterandekostnader för lantbrukshälsandel kär en av s
enskilde i form medlemsavgifter.betalas den brukarenNorge av av

ingaföretagshälsovård för lantbrukare och det finnsEG betalar inte något stöd tillut
företagshälsovård. Kommissionen dockbestämmelser harreglerargemensamma som

utfärdat ramdirektiv 1989 i sammanhang.k den 12 december betydelse detta Dessaavs
för främja förbättringar i och hälsa idirektiv behandlaråtgärder arbetstagarnassäkerhetatt

flera iDirektiven innebär bl arbetsgivare skall eller arbetstagarearbetet. att utse ena en
bedriva arbetarskydd och förebyggandeföretaget eller anlita personal förextern att

i denverksamhet. Sverigesdel direktivens villkor tillgodosedda bestämmelserFör är genom
199172, EES-anpassningarbetsmiljölagen DSnuvarande se rapporten av

arbetsmiljölagen.

6.7 Sociala försäkringar

varierar iUtformningen sociala försäkringsskyddet för lantbrukareoch omfattningen detav
komplettera det försäkringsskyddhög grad olika länder emellan. Behovet att som gesav

vilken omfattning har ochallmänna obligatoriska försäkringen beror dennadengenom
utredning inte möjligheter systematiskdet finns inom för denna göraattramen en

jämförelse försäkringsskydd i olika länder. det följande berörs docklantbrukamas Iav
försäkringen ikortfattat kompletteringar förekommer andrade den allmänna somav
försäkringsskyddetnordiska länder och liknar det sociala för lantbrukare.svenskasom

försäkringarna iDe sociala Finland bygger lantbrukarna individuellt registrerade.äratt
den första veckan efter insjuknande i Finland inte någon sjukpenning frånUnder betalasett

sjukpenningsförsäkringen. tid får lantbrukarna i ställetden allmänna Under denna
grupplivförsâlcring isjukpenning från lantbrukarnas finns vidarePensionsanstalt.Det en

Finland med syfte nå förmåner för lantbrukaren löntagare har.att som ensamma
Lantbrukama betalar 23 premien.av
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Sverige.iliknande reglerefterlantbrukaresjukdom tillersättning vidbetalasNorge .omI
sjtkförsâkringenErsättningsnivån inomtvåSverige veckor.liksom iArbetsgivarperioden är
förhållanden ärSverigesSkillnadenfulltinkomstbortfallet ersätts motdock högre, ut.är

lantbrukarnassvenskaingår i deinteavbytarhjälp,tillmöjlighetenframförallt som
isamladeolycksfallsförsäkringa ärgruppliv- ochlantbrukamassjukförsäkring. norskaDe

premierna.helasjälvaLantbrukarna betalarförsäkringspaket.BondelagsNorges

allmännainom lentvå veckorarbetsgivarperiod påfinnsOckså i Danmark en
fådagpenningförsâlring förteckna attkanLantbrukamasjukpenningsförsäkringen. egenen

möjlighetrörelseidkare attkantid, vilket sägasockså dennasjukpenning under motsvara
danskaSverige.i Debegränsad karensmedellersjukpenningsförsäkringteckna utan

förening-de ldcalaadministrerasgrupplivförsäkringLantbruksföreningarna har avsomen
själva premierna.betalarLantbrukamaarna.

harEGjordbnkare.försäkringarsocialaEGs tillfrån budgetnågot stödinteDet utges
EGsgällerförsäkringar. lstäletangåendejordbrukaressärskilda reglernågrainte fastställt

förriktlinjervissaockså utarbetatharKommissionenförsäkringar.reglerallmänna om
försäkringspremiendelfinansieringtillnationellt stöd av

Avvecklingsersättning6.8

förellerantingenanimalieproduktion,bedriver permaneitbrukare enFinland kanI som
gäller ävenlantbruksproduktion. Avtaletminskadingå avtalår,avtalsperiod omsexom
från andrafår till skillnadMjölkproducenterproduktion mjölk.änbrukare med annan

från allavståaweckling. skallDevälja tidsbundenendast annananimalieproducenter
familjensproduktion förvissa undantagvegetabilieproduktion, med t.ex.animalie- och
levereradgrundvali SverigeFinland liksomutbetalas iPremienbehov. avegna

förkvoterde fastställermedlenfördelarJordbruksstyrelsenmjölkmängd. attgenom
lantbruksproduktion får ingås.minskadvilka avtallandsbygdsdistrikten inom om

Även produktionenför avveckla ettmjölkproducenterstöd tilli Norge att genomages
1925 ochfödda eftermjölkproducentertillOmstållningsbidragetomställningsbidrag. ges

år.efter sjuförränåterupptasDriften får intemjölkproduktion.sinupphör medsom
undermjölknängdenlevereradegenomsnitt denbestämsBidragets storlek ett avsom

MekeprodusentersNorskeochingås mellan brukarenAvtalet1986-1990.femårsperioden
for melk.RiksoppgjoretskerFinansieringenLandsforbund. genom



inte tillI EG förtidspensioneringen till skillnad i Sverige begränsadär mot
109688mjölkproducenter. Förordning 207992 tidigare gällande förordning uphävdnrnr

ålder tillmöjlighet bidrag till jordbrukare driftsinriktning 55 årslämna överatt oavsettger
i70 år, tidsperiod 10 år. deltardess de uppnår ålder dock längst under EGen en avav

vissafinansieringen. Bidragets storlek får bestämmas respektive land inom gränser.av

ECUdelfinansiering årligt 000maximala stödet till kan betalas med stöd 4Det ut ett om
företag 250 ha till l0 000 ECU företag. Stödet kanplus ECU takett perper per upp om

delñnansieras får då inte överskridabetalas med engångsbelopp.Beloppetäven ut ett som
30 000 företag.12 00 ECU 750 ha överlåten areal, med tak ECUplus ECU ett perper om

förtidspensionering får uppgå till 2 500EG stöd till anställda. Detta ECUäven perger av
medfinansiering frånanställd och år 10 år. Medlemsländemakan dessutommedunder max

uppgårorganisera strukturrationaliseringar. StödetEG serviceverksamhet skallstarta som
heltidsanställd femårsperiod. Kostnaderna belastarmaximalt till 36 00 ECU under enper

50områdenMål 1 -områden ochEGs budget 75 i vissa ekonomiskt eftersattamed procent
i övriga områden.procent

lFörordning 10,55 281-93207992 har ECU SEKvalulakursdenbetalas garantiscklionengrön ECU.l grönutav
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STÖDOTILLÅTNATILLÅTNA EGINATIONELLAOCH7

ärnationella stödvilka formeröversiktlig bildsyftar tillkapitel somDetta avavge en
otillåtna inom EG.tillåtna resp

finns betydandestrukturdeljordbrukspolitikens CAP ettdenförInom gemensammaramen
ramvillkor ochnormaltambitioner. EGjordbrukspolitiskanationellaför angerutrymme

träda,investeringsstöd,tstrukturpolitiskastödbelopp. Vissamaximala program ex
förfrivilligamedlemsländernaförobligatoriskaomställningextensifiering och är men

stöd tillstöd,kulturlandskapsbevarandemiljö- ochvissaAndra stödlantbrukama. t ex
stödgenomförandeCAP-reformenstillförtidspensionering fram samtskogsplanteringoch

Eftereller inte alls.genomföra helt, delvisfrivilligaområdengynnade ärtill k mindre atts
skogsplantering,tillockså stödenkommergenomförandeCAP-reformens

medlemsstaterna.obligatoriska förmiljölandskapsvårdförtidspensioneringoch att vara

tillmöjligheterambitioner ochberoendenormalt,kanMedlemsländema
mindremaximal ellerjordbrukarevill landetsmedfinansiering, välja t geom man ex

utanför CAP.endaststatsstödbehandlasdockföljandeträdesersättning.I det

Romfördragetmedstatsstödens förenlighetAllmänt7.1 om

kommissionen äransvarsfördelningenområde i EGkonkurrenspolitikens har attPå man
I defastställer rättsläget.endastdomstolenstraffutmätare medankonkurrensövervakareoch
kankommissionensbeslutberörda medlemsstatenfå fall då denförhållandevis accepterar

avgörande.för slutligttill domstolenhänskjutastvisten

på medlems-inriktatstatsstöd92 94 ärartiklarnaRomfördragetAllmänt gäller att om-
säkerställatillsyftarstatsstödRomfördragets regler attföretag.ochländer gentemot om

förbudprincipiellttill 94 innehåller motArtiklarna 92EG-marknaden.fri konkurrens på ett
kankonkurrenssnedvridandeochverkastatsstöd kantillämparmedlemsstaterna somatt som

förvaltningsinstansstatligvilkengälleri Bestämmelsernaintemhandeln EG.påverka oavsett
Även framgårdet direktstödåtgärden.står bakomregional eller lokalcentral, omsom--

nämndaomfattasmotsvarande stödochockså kommunalaRomfördraget torde avav
statsstödregler.



innefatta direkta subventionerdefinition.statsstöd bred FörutomBegreppet att somges en
skattelättnader till utvaldaockså socialförsäkringar,förmånliga räntelån omfattar dettex

upplåningnäringslivet statsgarantierfördelar och m m.av

principiella huvudregel.från nämndafinns möjliga undantagRomfördraget antalI ett
fallministerråd i exceptionellaenhälligtbegäran medlemsstatkanDessutom ettenav --

medockså den överensstämmerstödåtgärd skall tillåtenbesluta att vara omen
rådets beslut skallRomfördragets artiklar 92 och 94. För accepterasatt av

föreligger. Med tankeutomordentliga skälkommissiondomstol krävs dock k attatt s
vi ikoncentrerarlångtifrån alltid tillämpliga på jordbrukssektomkonkurrensreglema är oss

förentydiga ochinom sektor. Några klara,på riktlinjerna för statsstöd dennadet följande -
utifrånsvåra urskilja enbartriktlinjersvenska stödågärder relevanta ärtänkbara att-

EG-kommissionensbetydelsenpå prejudicerandeRomfördragets artiklar. Med tanke den av
stödåtgärdervidtagna nationellaplaneradeeller redanEG-domstolens bedömningaroch av

vilka stödexempliñeringar belysaföljande först försök medi detgörs ett att som av
från ftillåtna. har d norskaförbjudna Exemplen hämtatskommissionen bedömts sorti resp

jordbrukspolitik.Leif Forsells 1991utgivna bok EGslantbruksrådet om

från såvälmotståndutgår statsstöduppmärksammas detbör dock redan härDet att trots
exempletmodifierad form kända ärkanske ikommission domstol i EG. Det mestsom

växthusnäringen.till inhemskarabattering denHollands naturgasav

7.2 Förbjudna stöd

vis oförenliga med EGspå någotnormalt sådana stöd ärFörbjudna stöd är som
fria marknadsbildningen.denpris- marknadsregleringen ochmarknadsregleringar och

produktionsenhetkvantitet,till produceradpristillägg, eller stöd kopplatkanDet vara
kostnadsreducering.Sådanastödfruktträd lämnatsarealdjurstöd, antal eller stöd som som

medförpåvisas deundantagsfall tillåtas det kani vissakan endast attom
kanmarknadsföring. Allmänt sågasbidrar till rationellproduktionsölotingar tmen ex mer
påverkasi gradkommissionens förslag till nationella stöd högsärskilt bedömningaratt av

befarasrestriktivitet tillämpas stödetmarknadssituationenför olika produkter. Stor omav
överskottsproduktion.på konstgjort vis upprätthålla redan kostsamöka eller en

alltsåmarknadsreglering medlemsstaternaföremål för i EG harde sektorerFör ärsom
förstärkningkomplement till ellermarknadsreglerandeåtgärdervidtarätt att avsomegna

inommarknadsreglerade sektorermotsvarande Stöd till ickeEGs stöd.
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visaskansynnerhet detkontroversiellt, i attmindretordelivsmedelsproduktionen omvara
varuområdena.regleradeför demarknadernapåverkarsannolikti frågaproduktionen

tillåtervanligtvisEG-kommissionenStöd7.3 som

åtgärdentiddenlängre änräckastödåtgârdemaböreffektenprincip härviktig ärEn att av
bedömtsnäringenvaritför stöd hargrundförutsättning attinvesteringsstöd. Enpågår ex.
negativEG-kommissionen harinnebärkraft. Dettapå siktöverleva att enkunna av egen

stöd kanGodkändadriftsstöd.påminnerstödformer exgrundinställning till varaomsom

sjukdomsutbrott.katastrofer ochodlingsskador,vidStöd
stödför nationelltriktlinjerutarbetatkommissionenocksåkan nämnasHär att

försäkringspremier.delfinansieringtill av

bokföringrådgivning,försök,forskning,tillStöd2. m m.

kvalitetskontroll.ochhälso-hygienförbättringochkvalitets- samtStöd till

idetjordbruksproduktermarknadsföringtill gemen-Stöd vara4. ansesomav
allmänintresse.skapens

samverkar.företagmindreuppstartandetillStöd5. somav

avbytartjänst.uppstartandetillStöd av

landskapsvård.miljö- ochtillStöd7.

extensiñering.Strukturrationalisering och

kostnadsreduceringar.Vissa

Övergångsordningar.10.
Östtyskland. har härDetdet fornaSpanien,Portugal ochföraktuelltSenast

räntebidrag.ochinvesterings-stödsuccessivtnedtrappadevarit fråga t exom
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7.4 Områden utanför EGs traditionella kompetens.

utformning finansieringpraxis till det gäller ochEG har lite närsägaattav om
för generellaåtgärder på socialaområdet. gäller dendet Detsammaav

dock EGskattepolitiken i medlemsländerna. det gäller harNär momssatser
riktlinjer innebärandebl minimimoms 15 medfastlagt vissa procenta om

nödvändighetsvaror. praktiskt samtliga EG-staterundantag för k I tagets
särskildaavgiftslättnader för insatsvaror befrielsemedgesjordbrukarna t.ex.

i Frankrike, Italien,från avgifter på dieselolja Belgien, Danmark,
och Tyskland.Nederländerna

vitboksprogrammet inre, gränsfria marknaden från lGenomförandet denav om
1993 till ökad integration inomjanuari liksom allmänna strävanden EGen

tidigare inte förekommit någoninnebär dock flera områden det EG-däratt
mindre enhetliga EG-regler.politik kommer inordnas under eller Attatt numer

inteinom jordbruksområdetdetta kan påverka socialasatsningar årbedöma hur
möjligt.

ocksåpåpekasbör i detta sammanhang EGsDet att gemensamma
efter år.jordbrukspolitik kan komma ändras antalatt ett
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UTVÄRDERINGs

aspekteri olikasin utgångspunktutvärdering kanEn ta
målentillrelationhaft iverksamheteneffekter harvilka-

verksamhetenföravdelatsmedelförhållande tillvarit ieffekternavilka har s01n-

måluppfyllelseMöjligheterna mätaolika.sinsemellanåtgärderna attsociala ärMålen för de
försvårarockså olika vilketåtgärdernaVissa ärockså.i övrigt varierar eneffektereller av

kvalitativa mått.kvantitativaredovisassåvälföljandejämförelse. detI som

Avbytarverksamheten8.1

verksamheten.tillanslutningeni utvärderingen ärviktigt elementEtt

Anslutning

1990Underlantbruksföretagare.00till 11avbytardagar329 0001991 utfördesUnder ca
lantbruksföretagare.40012379 000 dagaruppgiftermotsvarande respvar

tabellernedanståendeframgårantal kunderavbytardagarAntalet samt av

1987-1991AvbytardagarAntal

ÖvrigaÅr TotaltdagarAbonnemang
sjukdom,
olycksfall mm

326 11770 114256 0031987
576632 350909441988 259

370 993102030268 9631989
379 15332597281 8281990
328 91379 531249 3821991

Avbytartjänst ABLantbruketsKälla Internt
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Avbytanjänst ABAntal kunder till Lantbrukets

ÖvrigaÅr Abonnenter kunder Totalt

1987 9 057 3 371 12 428
1988 9 2 740 12 227487
1989 9 2 537 12 292755

5361990 9 879 2 12 415
1991 8 685 2 241 10 926

AvbytartjânstKälla Lantbrukets ABInternt

200 år8 700 övriga kunder 2framgår tabellerna antalet abonnenter ochSom cavar caav
hälfteninnebär knappt1991. flesta abonnenter mjölkproducenter. DettaDe är att av

till avbytartjänsten. betydandesamtliga 23 000 1991 mjölkproducenter anslutna Enca årst
till avbytartjänsten.inte aktuella kunderandel producentema torde dock Dettasomav vara

företag 500 och dels dedels minsta producentema med 1 9 kor ca 4 stgäller de per-
beaktas50 500 detta tyderproducentema med kor ca l st. Om ävenstörre över en

fungerar väl.verksamheten utifrån andelenanslutna producenter på denbedömning attav
finnai understrykas det svårt andra verksamheterbör sammanhanget ärDet att attatt

jämföra med.

Företagshälsovård8.2

Skogs- SLH anslutningsgrad bland lantbrukarnaoch Lantbrukshälsans

000cirka 30 000 inklusive anställdapå lantbruksföretag 17SLH har anslutna lantbrukare
erbjuditslantbruksföretag. från 1992 jord- och skogsbrukamaI Norrland har och med

10 000anslutning till kallas arbetsmiljöprogram. Antalet anslutna cirkavad LRFs ärsom
vilken kande erbjuds enbart arbetsmiljöprogrammet, dv inte hälsoundersökning,och s

Yrkesinspektionenerhållas tilläggstjänst. godkännerDetta ettseparat somsom en
alternativfullvärdigt till traditionell företagshälsovård.

Härtill cirka 10 000 trädgård. Hälsovårdscentralen ikommer anslutna inom skog och Vid
betjänarStockholm LRF, branscherna, länsförsäkringar, riksbanken och riksdagensom
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000cirka 10ytterligarei landetpå olika hållhar SLHcirka 000 anslutna. Härutöverfinns 5
småföretag.och inomtransportsektornfrämst inomanslutna

kundernad dehelkundema,30 000 kvad gäller detäckningsgraden somFör svatt sange
lantbruksföretag kan000hälsoundersölmingen,på 17ochbåde arbetsmiljöprogrammethar

medinom lantbruketheltidsföretagfinns 31 000i landetdetjämförelse merattangessom
ärsarbetstimmar.800 600mellan 1företag medår 1800arbetstimmar och6001än per -

har000.respektive 7 Den16 000jordbruketfrån ärenbart inkomstAntalet med somgrupp
änPå flera gårdar äranslutning SLH.hossannolikt lägreutanför jordbruket hartjänst mer

heltidsverksamma.ägarnaen av

ochdjurproduktionlantbruksföretag medhuvudsakligentill SLH ärEftersom de anslutna
högre änheltidsjordbrukcn ärtäckningsgradeninomifrånutgåanställda torde kunna attman

högharfyra nordliga länenomfattar deNorrlandsmodellendeltidslantbruken.inom ensom
deltidsjordbrukama.blandtäclmingsgrad även

arbetsrelaterademedicinskaantalet1991 framgårförverksamhetsberättelsen attAv
vidkontakterantaletnedan876 tabelltill 55 seuppgickkontakter varav

000.till cirka 19hälsoundersökningaruppgick

kategori 1991besökAntal per

AntalKategori
02814sjukvård, läkareArbetsrelaterad
0504sköterskasjukvård,Arbetsrelaterad

19 312sköterskaHälsoundersökning,
8 270Sjukgymnast

649Flera i samverkan
6 594Telefonrådgivning

A23Övrigt
55 876Totalt

personalresursemainnebärvidtagits rad åtgärder1992under attSLH harInom somen
statsbidraget.bortfalletför kompensera30med drygtreducerats attprocent av

1993 blir iföravgifterna settoförändrad och storti sina grunderVerksamhetsidén är
intäktema,25 30dstatsbidraget 27 mkr, procent1992,desamma trots att avsom vsom -

1993.från medförsvinner och
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insatser föråtgärder jämte åtgärder effektiviserar administrationen skallDessa sessomsom
Ifrågaeffektivisera i situationen statsbidrag.verksamheten denatt utan omnya

arbetseffektivisering troligen inte gå mycket längre skall genomföra denkan SLH denom
verksamhetsidén bibehålla rikstäckandebranschhälsoföretag.nuvarande och SLH ettsom

8.3 Sociala försäkringar

Antal anslutna

bakgrund de försäkrade lantbrukarna inte registrerade, samtligaMot äratt utanav som
uppfyller inkomstkraven vid skadefall, ingenhar rätt ersättning kan exaktatt ett
anslutningssiffra Vid gjordes beräkningar antalet försäkrade och komstartenanges. av man
därvid fram till 110 000 omfattades försâkringsskyddet.lantbrukare I dagslägetatt ca av
torde antalet ha gått till 95 O0 försäkrade.ner ca

Anslutningsgraden givetvis inget bra mätt på hur väl det sociala försäkringsskyddetär
fungerar eftersom samtliga lantbrukare automatiskt till skyddet. bättre mått iär anslutna Ett

utvärdering därför i vilken utsträckning sociala försäkringarna utnyttjatskan de haren vara
de anslutna.av

Skadefrekvens

Följande inträffat 1978.antal skadefall har sedanstarten

AGS 23 196 sjukdomsfall inträffathar varav
till förtidspension4 200 har lett

TFA 15 948 olycksfall inträffat i arbetethar varav
972 skadefall övergående olika långll olycksfall med skadamedär

sjukskrivningstid
3 856 skadefall till beståendeinvaliditethar lett samten

120 hararbetsolycksfall lett till dödensom

2 835 dödsfall inträffatGLA har

Sammantagetinnebär detta 42 000 skador socialförsäkringsskyddet.att ersattsgenom
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har965 mlj.kr.uppgått till Dessutomutbetalningen angivna skador harfördirektaDen ca
ochskadeutbetalniigar livräntorframtidaföroch funderingarskadereserveravsatts

skadorinträffade anmäldatäcka samtreserveringamaskallförtidspensioner. Vidare men
tid.långefter tycketoftast konstaterasarbetssjukdomarskadefallidag okända t somex

varenligtutnyttjandegnd tydergrundvalpåförsäkringsskyddetbedömningEn avav
väl.och fungerarviktig funktionfylleruppfattning på detatt en

miölkproducenterAvvecklingsersättning till8.4

Anslutning till systemet

nedanståendetabcll.framgårersättningbeviljatsproducenterAntal avsom

ErsättningårMjölkleveransAntalPeriod
medeltal,i krkgåri medeltal,producenter

15002555 00062511983-1984
15002761 0007261985
10002863 0006321986
I0003072 0004891987
238 20068 2005141988
238 00072 9004781989
352 20080 4007201990

40035285 9007681991
340051600812161992-01-01--06-30

6 168Summa

örekg3 7560 örekg50 kg 2l öre

de500-700 vi undantanyanslutningen varitharframgår tabellenSom st per omcaav
efterefter 1983 ochvågorinitialavi hadetvå första åren startennär ett par

1991 blevför åråter ökat och1990 antalet1984. Från harersättningshöjningen hösten
768antalet st.
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Ökningen och med denersättningshöjningenfrånväl i tiden med densammanfaller senaste
iår.80 000 kg Detoch ligger över1990. har ökat motsvararl juli Medelleveransen pernu

företag.medeltal 14-15 kor per

fördelningenregionalaDen

ganskaersättningstagareantaletvariationer mellan årenfrån ärBortsett smärre pro-
Norrlandslänen1983-84Vidi län.producenterportionellt antalet startenmot varresp

borta.överrepresenterade den tendensenärmen

milj80mjölkmängdpå levereradbudgetåret 199091 baserasBeviljade ersättningar aven
600 kg ko5vid leverans300 kor14kg. Denna volym motsvarar peren avca

i hela landetrelation till koantaleti199091. Ställtmedelleveransersättningstagarnas
visar länLänsfördelningen2,52detta1989, 569 000, attprocent. sexmotsvararsom var ca

3 länetsersättningar änbeviljatoch län har procentB,G,M,N ,O U motsvarar avmersom
ochgenomsnittetmedanW, X Zoch län näranorrlandslänen ligger Y,AC BDkoantal. Av

ligger under.län

omfattningAnslutningens relativa

60-åldersklassen1990till 3 076 iuppgick i junimjölkproduktionföretagareAntalet med
402 031 vilketjuni 1990i procent64 är. Anslutna producenter motsvarar avcavar

ersättningstagare.pluskvarvarandeproducentermöjliga ersättningstagare,dvsantalet

Reglerna äråtta år och välkänt.i äravvecklingsersättning funnits änharSystemet med mer
allapraktisktlett tillharersättningenbetydande. Det tagetförhållandevis liberala och att
sigansluterefterträdarefår någonoch intemjölkproduktion60-64-åringar slutar medsom

till systemet.

Ålder anslutningvid

Kalenderåretfyller 60 år.innan sökandenbeviljas år eller åretersättningarflestaDe samma
ersättningar.beviljade Att överantaletoch för 581990 60-äringarsvarade procent avyngre

rimligenvid 60 är innebärredanersättning attansökerhälften ersättningstagama omav
varit mindreersättningenavvecklingen. Ompåskyndabetydelse förersättningen har attstor
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års-äldrei demed tyngdpunktenfördelad ochvarit jämnareanslutningenlockande borde
klasserna.

effektivitetErsättningens

ersättningstagamaandelihop med hurersättningssystemethängerEffektiviteten stor avav
uttalandennâgra säkragår inteersättning. göraDetha slutatskulle även attutansom

rimligenärvid 60 innebärsig redanansluter atthälften demhärom. Att över av
uppskattningen,gjordeRiksföreningMejeriemasSvenskabetydelse.ersättningen har stor

skulle ha slutat ävenersättningstagarna40 utaninfördes,när procentattsystemet avca
ersättningen.sin avvecklingsåledestidigareläggaskulleersättning. 60Ca procent g ap

fortsattvillkoreninflationen ochi medhöjts ungefär taktersättningenSedandesshar om
liberaliserats.djurhållning har

producentervaritskulle kvarersättningstagama60vi utgår frånOm omprocent somatt av
100följd ersättningen drygtproduktionsminskningen tillfunnits, blirersättningeninte av

milj115 krvilket9,6 milj krjuni 1992Utbetalningarna imilj år. motsvararkg cavarper
mjölk.då 1,10 kgersättningenkostar krtill följdProduktionsminskningenår. percaavper

medkan2 kr kg. Därförmellan 1,50överskottsmjölk varierar systemetförKostnaden per-
bedömas lönsamt.awecklingsersättning vara

syfte.uttalat socialtocksåharavvecklingsersättningenTill skall läggas ettdetta att
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FÖRSLAGÖVERVÄGANDEN OCH9

Bedömning9.1 verksamhetenav

fungerar väl.visar de Detutredningen gjort de olika verksamheternautvärderingDen attav
i frågadenföreslå några förändringar görsfinns inget underlag för änannatatt omsom

förmöjliggörasyfte öka konkurrensenavbytarverksamheten och attatt genomvars ar
sig.konkurrerande företag etableraatt

deutför tjänsterna upplever görLantbrukama kunderna nöjda och deär ettattsom
meningsfullt arbete.

kostnader.låga administrativa Dettapåstå verksamhetengenerellt harMan torde kunna att
pågåendegenomfört sinaefter Skogs- lantbrukshålsangäller särskilt det ochatt nu

rationaliseringsåtgårder.

Utgångspunkter9.2 för förslagen

9.2.1 års livsmedelspolitik1990

jordbruksproduktionensociala åtgärdernautgångspunkt för övervägandena de årEn attom
villkorunderkastadprincip skallenligt livsmedelspolitiska beslut i1990 års sammavara

inomförhållandenmåste speciellaföljer detnäringar.andra Därav att varasom
särbehandlingi formtill stöd.jordbruksnâringen skall kunna berättiga avsom

9.2.2 åtgärderna i EG-perspektivDe sociala ett

tordeåtgärdernastöd för de socialagenomgångenframgår nationelltden tidigareAv att
åtminstone det tillämpas Attgällerförenligt med EGs regelverk. Detta nu. nusomvara

inom inre marknadlängre sikt EGsnågra skulle betraktasförutsägelser hur degöra om
tillkommit viktigt element.dimensionen har härinte möjligt. socialaär Den ettsom

förnationella stödåterbetalning dellämnar EGdet gäller avbytarverksamhetenNär av en av
Återbetalningen utvecklattill mindreländer medsådan år störreverksamhet.start av
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relativtsigsannolikt röraskulle detsådantbidragskulle erhållaSverigejordbruk. Om om
begränsadebelopp.

Övergång formersocialt acceptabla9.2.3 under

skallrövergången nuvarande tillfrån detlivsmedelspolitikEnligt 1990 års beslut en nyom
motiverakanformer. Dettasocialt acceptablaske undermarknadsinriktat systemett mer

nuvarandeframträder sitdärför verksamheterövergángsarrangemang staten
ñnansieringsengagemang.

9.2.4 Statens engagemang

siginskränkadettbefogat börkanfortsättningeniävende fallI statens ansesengagemang
ellernäringenhittills skötasliksomAdministrationen börfinansieringen.medtill bidrag av

företag.andraav

statsfmansiella läget9.2.5 Det

ochområdenalladrabbarbesparingartvingar framstatsñnansiella lägetDet som
på dettabesparingar måste ävengörasdärförutgångspunktbefolkningsgrupper. ärEn att

område.

Marknadsanpassning9.2.6

dettaförFörutsåttnirgamabehov.känslig för bestållarnasviktigt verksamhetenärDet är att
ändras såmöjligt börfall det reglernade årpå marknaden.Ifinns flera företagökar detom

etableradedetSamtidigt kankonkurrenstrycket.vilket kan ökaföretag kan etablerasatt nya
erbjuda.kvalitet dettrygghet och kandenförsteg störreföretaget komma haatt ett genom

Konkurrensneutralitet9.2.7

jordaruksnäringenstillöverförtsbidragit i sin helhetmedHittills de medelhar statensom
praktiker givit demihartidigare riksdagsbeslut. Dettai enlighet medorganisationer en
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godkännabltillsyn verksamhetenviss taxormonopolställning. Staten har över att agenom
imedlemmar dessaintede ärförsäkringsvillkor. Syftet bl ävenäroch att soma

dessaframtiden bidrag börlämnarfall iförmånema. deorganisationer får del I statenav
konkurrensmöjligheter.likvärdigaföretagpå sådant de andrasättlämnas attett ger

ifråga olika verksamheter9.3 Förslag om

Avbytarverksamheten9.3.1

inomförhållandenaavbytarverksamhetenfråga ärbedömning iUtredningens är att om
statligt stöd.motiv för fortsattspeciella finnsjordbruksnäringen så detatt

bundenhet.medförmjölkproduktiondå särskiltAnimalieproduktionen och storen
medförproduktionsgren.denna Dettaockså vanligt inomEnpersonersarbete storär en

till ledighet kanrimliga möjligheterinte haolycksfall. Attsårbarhet vid sjukdoms- och
näring vilkenmjölkproduktionSärskilt ärpsykisk påfrestning.också innebära tung enen

särskiltfå hjälpfinns Dettadär det inte alltidförekommer i områden att somgrannar av.
teknik.och Ettbåde djurhållningkrav kunskaperproduktion ställerdagens stora om

animalieproduktionenanpassningskravpåsärskiltförutses ställai kanmedlemskap EG stora
rekryteringenekonomiskt pressad.bli hårt Förproduktionsgren kandennavilket innebär att

iviktigt detnäringen detutveckling ärför positivjordbrukare och därmed attavenav
fördjurskyddsskäl talarDärtill kan läggastillsituation finns möjlighetdenna ersättare. som

omvårdnad.djuren får godförsamhälletbör ett attatt ta enansvar

sålämnar stödi fortsättningenföreslår således även attUtredningen ettatt staten
upprätthållas. I EG-kanrikstäckande avbytarverksamhetförutsättningar för ettatt enges

jämförbarafinns i med Sverigeverksamhetviktigt sådanperspektiv detär att notera att
stöderdärmedlemskap ochi söktoch ländermedlemsländer även att statensom

verksamheten.

för några förslaginte givit underlagharutvärdering avbytarverksamhetenUtredningens av
Utredningen finner detorganisation.inriktning ellerverksamhetenstill förändringar av

vill understrykaupprätthålls avbytama ochutbildningsnivåsärskilt värdefullt högatt en
framtiden.imotsvarandeutbildningsinsatser ävenvikten görsattav
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hänsyndelsutredningensuppfattning bestämmasmedpå stödetbör enligtNivån det statliga
kanDanmarkEG-anpassning. Itill statsñnansiella läget och dels till behovetdet somav

för knapptstatliga stödettill Sverige detförutses bli det viktigaste konkurrentlandet svarar
avståndFörhållandena i Sverige med längreavbytarverksamhetenskostnader.40 procent av

stödnivå.något högreanställningstrygghetkan motiveraoch avbytaren har störreatt enen
199495budgetårettill vilket förföreslår stöd bör uppgå 45Utredningen procentatt statens

minskas frånbudgetmedel200 milj kr. innebär anslagetberäknas Dettakan attmotsvara av
60subventioneringsgradf 265 milj motsvarandekr procent.omenn

avbytartjänsten hartaxeförändringsammanhangberöra denUtredningen vill i detta som
grundavgift införs.fast DennaTaxeförändringen innebärbeslutat genomföra. att en

påtalavill därförUtredningenmissgynnade mindre producentema.förändring kommer att
sittuppfyllereftersom stödet då inteförändringar kan ifrågasättasytterligare sådanaatt

syfte.

1975 samhällets uppdragenligt riksdagsbeslut sedanavbytartjänst harLantbrukets AB att
organisationavbytartjänst därför den endaLantbrukets ärerbjuda avbytartjänster. somnu

till dennastatliga stödet medverkarför överföring deterbjuder avbytartjänster. Metoden av
effektiviteten statliga stödet lämnasför främja bör detsituation. konkurrensskäl ochAv att

sådankonkurrensförutsättningar.får likvärdiga Ensådant andra företagpå sätt attett
Ändringenregler. kan skemotiverad hänsyn till EGsförändring också medär attgenom

föravbytardagtimma. minimikrav börredovisad Ett sättasstatliga stödet lämnasdet per
tillstöd. lämnasavbytarservice berättiga till Ett uppdrag börkvaliteten på skallden som

ochöverföring medel, kvalitetskravreglerna förJordbruksverket utreda de närmareatt av
administration.

bedömningalltså enligt utredningensetablerasigmöjlighet för fler avbytarföretagEn att ger
förändring harskäl sådanmarknadsanpassning.Somförutsättningar för ökad mot enen

upprätthållamöjligtinte blir ekonomisktinnebära detpåtalats det kan attattatt som nu
risk liten.Utredningen bedömerdenna relativtavbytarservioe.rikstäckande som

formelltholdingbolagingår i ägs LRF. DettaLantbrukets Avbytartjänst ett som av ger
utredningensöverskott till verksamhet. Enligtöverföra underskott ochmöjlighet att annan

medelfinansieras statligadärför verksamhet i så hög graduppfattning bör som aven
Statenslämpligen skeutifrån denna synpunkt. kankontrolleras Detta genom en av

bokföringsmaterialet. vidare viktigtrevisor med tillgång tilljordbruksverk utsedd Det är att
soliditet.detta bolag har högen
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Företagshälsovård9.3.2

25 milj krför företagshälsovårdenuppgick tillstatsbidraget tillallmänna kostnadernaDet ca
statsbidragen vidtill upphördeför 1992. Bakgrundeneller 25 budgeten attprocentca av

199l92l00 bilaga 11.utgången 1992 redovisas iav prop

särskilt stöd inomlantbrukshälsanstatsbidragen har Skogs- ochde allmännaUtöver ett
år ellerlåginkomstsatsningar 30 milj krjordbrukspolitiskaför särskilda perom caramen

minskning1993 genomförsför 1992.30 budgeten Frnära procent aveno mca av
40år 1993 kommer föromfattning. innebär stödet näraverksamhetens Detta attatt svara

budgeten.procent av

regeringen utredning med uppdrag överfebruari 1992 tillsatteI att seen
FHU92.finansieringföretagshälsovårdensorganisation och

företagshälsovårdenochavregleringUtredningen föreslår huvudaltemativ ettett avensom
helhet, därrehabiliteringpå insatserna för arbetsmiljö ochhelt synsättnytt som en

tillhandahållainslag. Arbetsgivaren förutsättsföretagshälsovård kan utgöra ett resurseregna
påutomståendeexperttjänsterrehabiliteringsinsatser anlitaför arbetsmiljö- och eller en

konkurrerande marknad.

idriva verksamhetensjukvård för de anställdakanarbetsgivare vill tillhandahållaDen som
sjukvårdshuvudman.regi eller träffa vårdavtal medegen egna

Även företagshälsovârdsutredningen det börsitt andrahandsaltemativ framhålleri att
småföretagen. Stödet bör då ha-formensärskilt stöd tillövervägas ett rentett av

anställd i företagsmåföretagsstöd rehabiliteringsområdet, beräknatarbetsmiljö- ochför per
med visst högstaantal anställda.

och.arbetsmiljö-särskiltbetänkandet 1992103, 92, föreslås stödI SOU FHU ett
små företagen ofta harderehabiliteringsinsatser för små företag. Utgångspunktenär att en

Småföretagsstödetssyftebättre. ärarbetsmiljö, de kan behövahjälp dengörabra attattmen
börarbetsmiljö rehabilitering och detintresse insatser för ochöka småföretagensatt av

anpassadetillsatsningari former ärförslaget för regionala och lokalaenligt användas som
smáföretagensnormala kontaktmönster.
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insatserinte ubudetpåverka efterfrågan,stödet skallalltsåAvsikten är avatt man genom
tillmedverkaskallpå stödet attrehabilitering. Förslaget byggerarbetsmiljö ochför att

destinerasskalldet inteochspecialistresurservälja mellan olikafrihet attföretagen får att
viakanaliserasStödetservicegivare.kategorigiventill viss avsesaven

UtvecklingsrådFöretagshälsovårdensArbetsmiljöfonden ochArbetarskyddsstyrelsen,
organisationer.lokalt baseraderegionalt ochtill små företagensdelvis deFUR egna

apridningskanaler.lämpligaflerabranschorganisationer nämnsFöretagens som en avegna
jordbrukssektom. Dettillsmåföretagsstödkanal förnaturligtintorde kommaLRF som en

blistödetinteerinrasånyo ettföretagshälsovårdsutredningen attdock enligtbör avsesom
ersättningintekan därförspecialistresurser. Dettill särskildaproduktionsstöd enses tom

företagshälsovården.tillbortfallande statsstödför

utredningeniuttryckkommit tilluppfattningUtredningen delar den omsom
instämmerUtredningenarbetsgivarensföretagshälsovården avreglering och ansvar.omom

till småföretagen.särskilt stödförslagetvidare i ettom

inomolycksfallförförebygga riskerförviktiga insatserlantbrukshälsangörSkogs- och att
detVi bedömerverksamheten.gjortsgranskningarbekräftas dejordbruket. Detta som avav

finansiellakanbranschhälsaverksamhetenangelägetdärför att gessom ensom
bedrivalantbrukshälsanochför Skogs-på sikt. Möjligheten attförutsättningar beståävenatt

allmännabådedetstarkt begränsadbliomfattning kan bedömasi rimligsin verksamhet om
bort.för jordbrukaresatsningamasocialabidraget inom de tasoch det särskildabidraget

särskildadeti viss mån kunnatorde dockför fortsatt verksamhetFörutsättningar gesgenom
förutsätterUtred-lingenföreslår.företagshälsovårdenutredningensmåföretagsstöd omsom

utformningsådanstöd fåroch dettafår del stödetjordbrukarnaenskildahär de att enatt av
det ävenbedömerbestå. Utredningenlantbrukssektom kan attbranschhälsa inomatt en

branschhälsa.upprätthålla verksamhetenmilj år för25 krframdeles behövs att somper
årmilj. kr25införs stödnämnda stödawaktan påUtredningen föreslår i ettattatt perom

bibehålls.för jordbrukareåtgärdernainom socialade

Socialförsäkringsskyddet9.3.3

försâcringsskyddfrånefter modell dettillkommitSocialförsäkringsskyddet har som
mellanjämförelsesåledestill kollektivavtalen. Det äri anslutninglöntagare har en

1990skyddet.finansierar Iför samhälletligger till grundjordbrukare och löntagare attsom
det ärrelevansintejämförelsen med löntagarelivsmedelspolitik har utanårs samma

lvsmedelspolitiskaenligt detVidare gäller nämntsföretagarrollen betonas. somsom



villkor andraunderkastadjordbruksproduktionen skallbeslutet att somsammavara
nuvarandefinnsdet behovjordbrukama bedömsOm det frånnäringar. ettatt av

avgifter ellerindividuellafår finansieringen skeförsäkringsskydd liknandeeller genom
individuellakombinationavgifter ellerkombination individuella genom en avavgenom en

organisationer.viakollektiv finansiering lantbrukamasavgifter och

Övergången emellertid enligt detskallmarknadsinriktattill systemett mera
enligtformer. börsocialt acceptabla Dettaske underlivsmedelspolitiska beslutet

socialförsäkringsskyddet.i frågautredningen gälla även om

inte hasocialförsäkringsskyddet bedömsomfattasbetydande andel demEn som nu avav
Enligt gjordaindividuell försäkring.tecknaför kunnatillräcklig hälsostatus att en

000000 100eller 20 desig 5e lantbrukarebedömningar kan det röra somav cacaom var
överhuvudtagetrisken debedömsomfattas försäkringsskyddet. För dessa stor attvaraavnu

då högreförsäkringfall kan deerhålla försäkring. andrainte kan I mot enen menen
premie.

tillgodose försåkringsbehovetförsäkringslösningar kanolikaUtredningen har granskat som
försäkring.teckna individuellhälsoskäl inte kanför 20 000 lantbrukarede ensom avca
nivå. Tilljämfört dagensskydd medinnebär i halveratFörsäkringslösningama stort ett

förförsäkringskostnaden totaltsubventionering skefrån ingenskillnad kommer att avnu
försäkring ellererhålla någoninte kanlantbrukarkollektivet endast för denutan ensom

premie förförsäkringstagarna får betalaangivnaförsäkring premie.högre Demot enen
statlig subvention harBehovetförsäkringstagare.försäkringen nivå andra avsamma som

milj kr.till engångsbelopp 520beräknats ett caav

rimligbidrar tillövergångsåtgärd,Enligt skäligtutredningen detär att staten, ensom en
hälsoskäl inte kan tecknaframtida försäkringslösning för de lantbrukare som p g a
engångsbelopp. lösaavsättning Förindividuell försälaing. bör skeDetta attettavgenom

260 milj kr finnspremieutjämningsfondentillföras delsdessa problem bör somom ca
ytterligarehos Jordbruksverket delsför socialförsäkringsskyddetpå särskilt kontoreserverat

lika belopp.stortett

angelägetföreslagits i fråga avbytarverksamheten är detlikhet med vad attI ensom om
ändamål. bör ske på följandestatliga för Dettade medlenkontroll sker använts avsettattav

föri förvaltningen medlenJordbruksverket bör tillförsäkras insyn att garanterasätt. aven
hälsoskäl inte kanförför ändamål, d lantbrukaremedlen används avsettatt som p as gv

alla jordbrukareVidaretillfredsställande försäkringsskydd. börerhålla något attgaranteras
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Verksamheten skallorganisationstillhörighet får lika till försäkringsskydd.rättoavsett
drivas vinstintresse.utan

9.3.4 Avvecklingsersättning för miölkproducenter

höjningen pensionsåldem harFrågan förlänga avvecklingsersättningentill följdattom av av
tagits i utredningen.upp

höjning år. Höjningen skallRiksdagen har beslutat pensionsåldem med ettom en av
pensionsålderjanuari 1994 till 66 årsgenomföras kvartal år den l dessmed ett per o m

fullarbetsgivaravgiften såuppnåtts januari 1997. Samtidigt förlängs efter handden 1 att
förändringistället 64 års ålder. ytterligareavgift 65 års ålder för idag Entas ut t t 0 mo m

pensioneringstidpunkten förändras till inträda vid utgången det kvartal närär attatt av
pensionsåldemuppnås. förändring i kraft januari 1993.träder den 1Denna

awecklingsersättning till vissa mjölkproducenter omfattar producenterNuvarande regler för
60 ersättningssystemet enligt tidigare utgångenmellan och 65 år och upphör beslut med av

år.60 och 65år 1996. valfritt för producenten sluta helst mellanDet är näratt som
Ersättningen månadsvis mejeriföreningen.utbetalas av

höjningErsättningen knuten till åldern har ingen koppling till eventuell pension. Enär men
förpensionsåldem medför således ingen automatisk ändring reglernaav av

månadsvis administrativt enkeltawecklingsersättning. Eftersom utbetalningarnasker detär
till pensionsålder.förlänga ersättningenoch den ändradatt anpassa en

Ersättning närvarande till 2 200-2 300 ersâttningstagareoch årskostnadenärbetalas för ca
förmilj 9,5 milj månad. Jordbruksverket har uppskattat kostnaderna115 kr ca kr per

kommande budgetår enligt följande

Budgetár Kostnad milj. krAntal
199293 2200 115

110199394 2100
199495 1900 100
199596 1600 85
199697 1400 40 halvt år

450Summa



lönsamhetsutvecklingenochUppskattningen nyanslutningenpåverkasosäker eftersomär av
framtidsförvänmingama i näringen.

anpassningtjäna på1996 sker sistautbetalningen. producenter skulledecember DeI ensom
1994-65 periodenersättningen till föreslagnapensionsåldrama de fyller underde är somav
1996uppnått pensionsåldem i december1996 födda 1929-1931. inteDe producenter som

Åldersklassema 1929-1931period avveeklingsersättningeller pension.får sigutanen vare
månader i medeltal.ersättningen med respektiveskulle få förlängning tre, sexen av sex

1996,tidsgränseni decemberVissa i åldersklassen1931kommer drabbas den bortreatt av
aktuella åldersklassemadärför blir medeltalet månader för dennaåldersklass.även Desex

medelersättningenomfatta 600 ersåttningstagareochkan vardera beräknas komma näraatt
blirför förlängning000 år 400 månad. Totalkosmaden53 kr eller 4 krär enca per ca per

000 månadsutbetalningar.då 40 milj kr 400 kr 94ca x

ytterligare inomutredning sitt förslag, beredasFrågan får, efter denna lämnatatt
jordbruksdepartementet.

på jordbruksnäringen9.4 Möjligheter överföra finansieringenatt

försociala åtgärdernai ställetjordbrukama medel via budgetenför deUrsprungligen erhöll
priser. kompensation hade lämnatsfå kompensation höjda Omatt genomgenom

tidigareför deprishöjningar medfört gränskydd. Inomhade detta högreett ramen
finansiera åtgärderna.prisöverläggningarna ocksåtidvis vissa belopp för attavsattes

följd åtgärdernaockså i mån budgetbelastningentillI 198990 146 denatt avprop anges
höjti formförslagen i minskar tillföras jordbruketdenna utredning bör detta ettav

gränsskydd.

iDirektiven olika finansieringsmöjlighetertill utredning också utredadenna är samt attatt
jordbruksnâringen.finansieringen tillpröva möjligheterna på sikt överföra föransvaretatt

alternativ till finansiera verksamheten.Utredningen också undersöktolikahar att

höjningsociala åtgärderna således gränsskyddet. Dettametod finansiera deEn äratt en av
i storleksordningen 3skulle innebära höjning gränsskyddet med procent.en av
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påverkastill jordbrukaredel stödetanvända gränsskyddetMöjligheterna att avensom
inompågår för närvarandeFörhandlingarinternationella åtaganden.emellertid av

till kravledaförhandlingar kommerför dessai Mycket talar attUruguayrundan GATT. att
priser t.ex.viasynnerhet stödijordbruket. gällersänka stödet till Detta gesatt som

tjänster,allmännaexempelvisstödAndra slag typengränsskydd. avavgenom
neddragningskmv. Denundgåvillkorpå vissadäremotregionalstöd etc kan

rörligapå omvandlingockså kravinnebärskisserasöverenskommelse avsom nu
tullar.minskning dessadäreftertill tullar ochinförselavgifter, importkvotssystem avmm
frysaåtagit sigUruguayrundanförinom atthar dessutomSverige och andra länder ramen

Åtagandet 1989.aprilgällt sedanharavslutas.till förhandlingarnagränsskyddet dess

eller isig,följande, föråtgärder ärfinansiera dessametoderAndra typeratt varav
kombination med varandra.

avgifterFörsäkringslösning individuellamed-
år. Enmedlemutgår 800 krmedlemsavgiftentill IdagLRF.Som del perpercaen av-

9medlemsantalmed oförändrat100 årmedlemsavgiftenmed krhöjning cagerperav
milj kr.

hälftenLRFföreningsrörelsen. Drygtmedel inomAvsättning kollektiva avav-
till avbytarverksam-går idagjordbrukareåtgärdernaförtill socialabudgetmedlen de

djurägare kanutnyttjasendastavbytartjänstenibakgrundheten. Mot settstortatt avav
förkostnadernakollektivt betalaocksåfårkategoridet rimligt dennaattvara

i avgiftår. l100 milj kg öreuppgår till 3Mjölkinvägningenverksamheten. gerperca
avgift 10år. öre400 milj kg Enuppgår tillsläkten31 milj kr. totalaDen peromperca

40 milj kr.kg totaltger
betalaromställningsperiodenunder ut.från de direktstödTillskott medel statensomav-

framföralltjordbruksverket förfinns fonderadehosAnvändning de medel somav-
till 260 milj kr.uppgår fmedelsocialförsäkringsskyddet.Dessa n

finansieringsaltemativ.olikagenomgångsindragit följande slutsatsUtredningen har avav
skullerealistiskt.inte Dettagränsskyddbedömsfinansiering höjtAlternativet med genomen

delsinom GATI,gränsskyddetdelssänka ettaktuella strävandenastrida de att sommot nu
realistisk.heller bedömtsfinansiering har inteEG-anpassning. kollektivled i Enen

ochprisöverlâggningarnaeftersomfinansiering har minskatFörutsättningarna för sådanen
inomtill kollektiva avsättningarmöjlighetenVidare minskarjordbruksprisavtalen upphört.

individuell prissättning. Närochökad konkurrensslakterier mejeriet till följdoch merav
funnitinteutredningen vid sin genomgångfmansieringsaltemativ hardet övrigagäller



budgetñnansieringavgiftsfinansiering ellerindividuell somundantagmetod mednågon av
medelsbehovet.lösakan

förslagenförStatens kostnader9.5

avbytarverksamhettillStödanslagetåtgärder jordbruketisocialabidrag tillStatens
mm

förslag,Utredningensmilj199293 krAnslag
milj krbidragårliga

200265Avbytarverksamhet
25130Företagshälsovård

265Socialförsäkringsskydd -
Produktionsanpassnings-

75awecklingsersättningåtgärder -
225435

ochavbytarverksamhetendet gällerbudgetmedel närtillskotti årligaBesparingen av
frågai199495. Besparingenbudgetåretföreslås skesocialförsäkringsskyddet omo m

1996.kalenderåretuppnåsawecklingsersättningen o m

I fåmngnhllsovlrden.tillutredningennlllningmgandeavvaktanpl om
2 260milju.englngibeloppmmøuüringukyaaefärulhFör ett om
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Bilaga

JÄMFÖRELSE DANMARKMELLAN AVBYTARVERKSAMHETEN I SVERIGE OCH

SVERIGE DANMARK

ORGANISATION

företag 42 AvbytarföreningarAvbytarservicen 1 Avbytartjänst medAB
tillhandahålls 20 distriktskontorav

varje avbytarföreningAdministration, centralt på huvudkontor lokalt på av
såsomlöne- arbetsfördelaren
utbetalningar och
faktureringar sker

avbytarföreningensAvbytamas kretsen I dennaingår 8 den lokalaca
schemaläggningsköts lantbrukare och l avbytare arbetsfördelare
av

Ansökan lämnastill distriktskontoren lokala avbytarföreningar

Avbytama på lantbrukare områdesvisär grupper av
indelade

Tillsynsmyndighet JordbruksdirektoratetJordbruksverket

VERKSAMHET

Lantbrukare animalieproducenter animalieproducenterkansom
erhålla avbytare våxtproducenter växtproducenter

föreningar, ekonomiskaekonomiska ochAB, HB AB, HB
föreningar bidragsberättigadeoch enkla bolag

Abonnemangsavtal håriga abonnemangsavtal motsvarighet saknas-
65 dagarårhögst och minst 1

dagmån

ickeäven abonnenterkan-
utnyttja tjänsten



iAvbytarservice I mnn v

ledighet 80 sjukdomregelbunden --
procent

dödsfall-
semesterledighet-

första sjukdagbarns-
inv mr nn

graviditet-
förtroendeuppdrag-

näringsbetingadekurser-
sjukdom-

idkI
vård barnav-

och ledighetsemester annan-
arbetsskadaOlycksfall-

arbetsbelastninghög-
dödsfall-

havandeskap-

minimum 3 timtillfälleminimumAnlitande 1 dagav
avbytare

timårdagarâr 208 timår 125Lantbrukama 26 caca
tjänsten 8 timl dagutnyttjar

LANTBRUKS-
AVBYTAREN

avbytarföreningamaAvbytartiänstAnställda ABav

anställda3 fastfast anställdaAnställning procent
vid efterfrågan97 anlitasprocent
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obekvämfastställda tider,6.00-10.00Arbetstid kl men
18.00före 6.00 och efterarbetstid13.30-17.30

tvåledig tid mellanminst ll tim
i därefter arbetsdagarll dagar sträck,max

ledigt 3 dock minst 1,5dagar
därefteri sträck,dag 14 dagarmax

ledigt 2 dagar
10 tim arbetsdagmax

helgtjänstgöring mestson1
helgvarannan

arbetsuppgiftersamtligaArbetsuppgifter daglig skötsel mjölkning,tex som-
utför på gården,lantbrukarenutfodring

skogsarbeteäven
foderberedning-

traktorköming-

reparationer-

vård nyfödda kalvar ochav-
djursjuka

skogsarbete

kvinnliga 1-2Andel 50 procentprocent caca
avbytare

FINANSIERING

frånförhandlar fram medlenDK
LandarbejdsfordelerFörhandling centralthuvudkontoret avav

anslageti budgeten
ansökeravbytarföreningarnastatliga anslagberoende omav

jordbruksdirektoratetdistrikstskontorensgeografiska bidrag hos
läge beräknatantalsamt

beroendeavbytartimmar statliga anslag av
avbytartimmarberäknatantal

Finansiering avgifter från50 avgifter från 62procent procent
lantbrukare lantbrukare

38 statligt bidrag50 budgetmedel procentprocent



bidragsberättigadservice har lägrekostnadabonnenterhar lägreTaxor
kostnad

timavgift.huvudsakligen dagavgift årsom
djurenheterdjurenheter beroende antalberoende antal avav

avbytarföreningenlokaltcentralt huvudkontoret ochsätts sätts avav
inom landetenhetlig och kan varierahela landetär över

tilläggsavgiftUttag extraav
övertidsavgiftavgifter

helgkostnadhelgkostnadextra extra

85 dekostnadenskall täckas betalarUtbildning procentstaten avav av
statsbidrag avgifter totala kostnadernaavbytare samt som
lantbrukarna betalar
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1993utredningaroffentligaStatens

förteckningKronologisk

biståndet.UDsamarbetsformeriochStyrnings-
förgrundskolan.U.Kursplaner2.

effektivitet.Ersättningförkvalitetoch
förresurstilldelningssystemUtformning ettnyttav- högskoleutbildning.U.grundläggande

tortyrskadaderehabiliteringstödtillStatligt av
flyktingar fl. S.m.

psykofar-beroendeframkallandeBensodiazepiner-
maka.S.

livsmedelsproduk-småskaligLivsmedelshygienoch
tion.Jo.

lönediskrimincring.Löneskillnaderoch7.
arbetsmarknaden.Ku.ochOmkvinnor män

kvinnorlönediskriminering.OmLöneskillnaderoch
Bilagedel.Ku.arbetsmarknaden.ochmän

Postlag.K.
datalag.Ju.10.Enny

Socialförsäkringsregister.S.l l .Vårdhögskolor12.
huvudmannaskap.U.utvecklingkvalitet-- -Ökad järnvägen.K.13. konkurrens

grundlagar.ochvåra Ju.14.EG
omfördelningför internationellSvenskaregler15. av

oljekris.N.oljaviden
ekonomi-ochpolitik16.Nya förekonomivillkor -förslag.Fi.kommissionens
ekonomi-politik16.Nya förekonomiochvillkor -förslag.Bilagor.Fi.kommissionens

Ägandet tjänst.televisioni allmänhetensradioochl7. av
Ku.

ToleransDelaktighet.M.18.Acceptans
miljöarbetet.19.Kommunernaoch M.

prisstabiliteten.Fi.20.Riksbankenoch
Ökatpersonval.Ju.21.

statsråds Fi.arbetevärt22.Vadärett
U.23.Kunskapenskrona.

Ku.24.111 gslagen partiellöversyn.en-åtgärderförjordbrukare.Jo.25.Sociala



Statens offentliga utredningar 1993

Systematisk förteckning

Justitiedepartementet Näringsdepartementet
E damlag1101 Svenskareglerför internationellomfördelning oljaY vidavvåraEGoch grundlagar.[14] gljekris[15]enÖkatpersonval.[21]

Miljö- och naturresursdepartementet
Utrikesdepartementet ToleransDelaktighet.Acceptans [18]
Styrnings-ochsamarbetsformeri biståndet.[l] Kommunernaochmiljöarbetet[19]
Socialdepartementet
Statligtstödtill rehabilitering tortyrskadadeav
flyktingar fl. [4]m.
Bensodiazepinerberoendeframkallandepsykofarmaka.-[51
Socialförsäkringsregister.

Kommunikationsdepartementet
Postlag.[9]
Ökadkonkurrens järnvägen.[13]
Finansdepartementet
Nya förvillkor ekonomiochpolitik ekonomi--kommisionensförslag.[16]
Nyavillkorförekonomiochpolitik ekonomi--kommisionensförslag.Bilagor.[16]
Riksbankenochprisstabiliteten.[20]
Vad statsrådsarbetevärt [22]ärett
Utbildningsdepartementet
Kursplanerförgrundskolan.[2]
Ersättningförkvalitetocheffektivitet.

Utformning resurstilldelningssystemförettnyttav-grundläggandehögskoleutbildning.[3]
Vårdhögskolor

kvalitet-utveckling huvudmannaskap.[12]- -Kunskapenskrona.[23]
Jordbruksdepartementet
Livsmedelshygien småskaligoch livsmedelsproduktion.
[6]
Socialaåtgärderförjordbrukare.[25]
Kulturdepartementet
Löneskillnaderochlönediskriminering.
Omkvinnoroch arbetsmarknaden.män [7]
Löneskillnaderochlönediskriminering.Omkvinnor
och arbetsmarknaden.Bilagedel.män [8]
Ägandet radioochtelevisioni allmänhetenstjänst.av
[17]
Utlänningslagen partiell [24]översyn.en-






