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Allmän motivering. 

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till 

1 ) 1 u. n J s k a p s 1 a g o m t i l 1 Li m p n i 11 g J 

landskapet Aland av socialvårdslagen och 

2) landskapslag om ändring av 1 § 

landskapslagen angående tillämpning av 

vissa författningar rörande barnskydd 

i landskapet Aland. 

Den gällande landskapslagen om socialhjälp är fr6n 1r 1956 

(21/56). Trots ett flertal ändringar under årens lopp är lagen i 

väsentliga delar föråldrad. Fördenskull föreligger det behov av 

att stifta en helt ny lag. Så har skett i riket där en helt förnyad 

socialvårdslag (FFS 710/82) träder i kraft den 1 januari 1984. 

Att följa upp rikslagstiftningen genom att stifta en ny land

skapslag är emellertid en arbetsdryg uppgift. Eftersom landskaps

lagen av olika orsaker i vilket fall som helst till väsentli~a 

delar i sak måste överensstämma med rikslagen, har landskapsstyrel

sen stannat för att föreslå att rikslagen antas som blankettlag. 

Av <len ändrade rikslagstiftningen inom socialvården 

följer även att vissa andra lan<lskapslagar inom området behöver 

ändras eller upphävas. 

1. Detaljmotivering till lands~'.'!:pslage~.~_!!!-~illämp~!ng_i__ 

lands et Aland av socialv~rdsla 

. I paragrafen anges de avvikelser som är nödvändiga på grund 

av att hänvisningar i socialvårclsL1gcn görs till andra rikslagar 

vilka i många fall motsvaras av landskapslagar. I enligh~t med de 

principer för meritbedömning som numera tillämpas inom landskaps

förvaltningen föreslås även att samtliga nordiska länder skall 

jämställas vad gäller utbildningen inom socialvårdsområdet. 

3 §, De förvaltningsuppgifter som socialvårdslagen förutsätter 

att skall utföras av statliga myndigheter torde i allt väsentligt 



- 2 -

vara sådana som det ankommer på landskapsstyrelsen att utföra. 

P.g.a. att landskapsstyrelsen handhar uppgifter som i riket är 

delade melJ<:m olika myndigheter Ur vissa bcstiimmc1 ser i lagen i prak

tiken inte tillämpliga. Detta gäller bl.a. regler beträffande till

syn som överordnad myndighet har över underordnad myndighet. 

Uppgifter som enligt socialvårdslagen ankommer på länsrätt 

skulle i landskapet handhas av Alands länsrätt. Här rör det sig 

om uppgifter av rättskipningsnatur, vilka enligt självstyrelselagen 

skall handhas av riksorgan även i fråga om rättsornråden som under

lyder landskapets lagstiftningsbehörighet. 

~De lagar som föreslås upphävda. blir överflödiga niir den 

föreslagna lagen träder i kraft. I fråga om landskapslagen om 

kommunal hemvårdshjälp är dessutom att märka att bindningen till 

rikets regler försvinner vad gäller kompetensfordringarna för hem

systrar. I fortsättningen skulle kraven alltså fastställas av 

kommunerna själ va till den del inte annat kan komma att följa av 10 § 3 mom. 

socialvårdslagen. 

~-·-.!2~ta_Llmotivering till landskaEsla~n om~ndring av 1 § land

skapslagen angåen.de tillämpning av vissa författningar rörand~--E.~E.~-

~!2.~i ___ l_!_~nd~ka~t Al and. 

Andringen föranleds av den nya lag om barnskydd som träder i 

kraft den 1 januari 1984 (FFS 683/83). Förordningen om barnskydd 

från 1936 (FFS 203/36) fortfar dock tillsvidare att gälla. 

Med hLinvisning till <let anförda föreläggs Landstinget till 

antagande följande lagförslag: 

L a n d s k a p s 1 a g 

om tillämpning i landskapet Aland av socialvårdslagen. 

I enlighet med landstingets beslut stadgas: 

1 §. 

Lngen om socialvftrd (FFS 710/82) skall med de undantag 
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som anges i denna lag, äga tillämpning i landskapet Aland. 

Lagen om socialvård tillämpas sådan den lyder när denna lag 

träder i kraft. Sker därefter ändring skall de ändrade bestämmel

serna gti1la i l[mdskapet friln tidpunkten för deras ikraftträdande 

i riket. 

2 § • 

I landskapet gäller följande avvikelser från bestämmelserna i 

lagen om socialvård: 

1) hänvisningarna i 2 § och 13 § 1 mom. till lagen om planering 

av och statsandel för social- och hälsovården skall i landskapet 

avse landskapslagen om planering och landskapsstöd inom social

och hälsovården ( I ) , 

2) bestämmelsen i 8 § beträffande statstjänsteman skall i land

skapet gälla landskapstjänsteman, 

3) bestämmelserna i 10 § 1 mom. om skyldighet för kommun att 

inrätta socialdirektörs- och socialsekreterartjänst utgör inte hinder 

för att förena tjänsten med annan tjänst i kommunen eller för två eller 
flera kommuner att gemensamt anställa socialdirektör eller socialsekreterare, 

4) bestännnelsema i 10 § 3 mom. om behörighetsvillkoren för yrkes-

utbildad personal utgör inte hinder för anställande av person som 

erhållit motsvarande utbildning i något av de övriga nordiska 
liinderna; lan<lskapsstyrclsen kan Uven medge undantag fr(m bchörighcts

villkoren, 

5) bestämmelserna i 13 § 1 mom. om realiseringsplan skall i land

skapet avse verksamhetsplan, 

6) bestämmelserna i 43 § skall tillämpas så att det som gäller 

för staten och kommun även skall gillla för landskapet, 

7) hänvisningen till rikets kommunallag i 46 § 3 mom. skall i 

landskapet avse kommunallagen för landskapet Alan<l (5/80), 

8) det som i 48 § sägs om sökande av ändring i statlig myndig

hets beslut skall tillämpas även på beslut som fattats av lan<l

skapsmyndighet, varvid bestämmelserna i lagen om tillämpningen i 

landskapet Aland av lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden 

(FFS 182/79) skall tillämpas, och 

9) bestämmelserna i 57 § bctril[fanJc tystnadsplikt för personer l 
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statlig uch kommunal anställning skall tillämpas liven på den som ilr 

anställd av landskapet och handhar i lagrummet avsedda uppgifter. 

3 §. 

De förvaltningsuppgifter som enligt lagen om socialvård ankommer 

på statsrådet, social- och hälsovårdsministeriet, socialstyrelsen 
och ·länsstyrelse skall i landskapet handhas av landskapsstyrelsen, 

om dessa uppgifter enligt självstyrelselagen för Aland ankommer 

på landskapet. 

4 §. 

Närmare bestämmelser om verkställighet och tillämpning av denna 

lag utfärdas vid behov genom landskapsförordning. 

5 §. 

Denna lag träder i kraft den 

Genom lagen upphävs 

landskapslagen om socialhjälp i landskapet Aland (21/56), med 

undantag av lagens 5 och 65 §§, 

landskapslagen om förvaltningen av socialvården i landskapet 

Aland (31/51), 
landskapslagen om biträdande delegation för social- och hillso

vård (31/78) samt 

landskapslagen om kommunal hemvårdshjälp (14/67). 

I fråga om de i 1 mom. angivna lagarna tillämpas bestämmelserna 

i 62-68 §§ socialvårdslagen på motsvarande sätt som i fråga om de 

lagar som nämns i 61 § socialvårdslagen. 

L a n cl s k a p s l a g 

om ändring av 1 § landskapslagen angående tillämpning av vissa 

författningar rörande barnskydd i landskapet Aland. 

I enlighet med landstingets beslut ändras 1 § landskapslagen den 

4 mars 1977 angående tillämpning av vissa författningar rörande 

barnskydd i landskapet Aland (17/77) som följer: 
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1 §. 

Barnskyddslagen den 5 augusti 1983 (fFS 683/83) och förord

ningen den 8 maj 1936 angöende barnskycld (PPS 203/36) ng('l', med 

nedan i denna lag angivna avvikelser, tillämpning i landskapet 

Al and. 

Denna lag träder i kraft den 

Marie hamn den 7 december 1983. 

L a n t r å d Folke Woivalin 

Lagberedningschef Christer Jansson. 

I" 


