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027 
Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y -

r e 1 s e s framställning till Äiabds lands

ting med förslag till landsk~pslag om barndag

vfu: d. 

Enligt lagstiftningen om barnskydd tiilhör det en kommuns uppgif

ter att bistå föräldrar i deras uppfostran och vård av sina barn. Det-

ta bör förverkligas genom att kommun upprättar och underhåller an

stal ter 9 som avser att understöd:t och kompletter?- hemmets vård och 

uppfostran 9 samt genom att kommunen vidtar övriga hithörande åtgärder. 

Kommun kan även förverkliga sagda ändamål ' genom att ge bidrag till 

organisationer och en skilda personer 9 som bedriver nämnda verksamhet, 

Enligt landskapslagen den 8 mars 1950 angående understöd åt barn

trädgårdar i landskapet Åland (12/50) erhålle'r kommunala och privata 

barntrtidgårdar,9 som inrättats för barn i åldern mellan tre och sju 

år, landskapsung.erstöd för skäligbefunna verksarnhetsutgifter men inte 

för 6geDtliga grundläggningskostnader. För annan dagvård för barn har 

man kunnat erhålla landskapsunderstöd 9 som beviljats enligt prövning 

inom ramen för ett anslag i landskapsbudgeten. 

Ovan relaterade gällande lagstiftning har dock icke visat sig vara 

tillräcklig för att lösa de dagvårdsproblem som ändringar i samhälls

strukturen medfört. Den allmänna ekonomiska utvecklingen har riktat 

befolkningstrycket mot tätorter. En betydande del av den befoll~ning 

som härvid byter vistelseort består av unga familj er och giftasvuxen 

'\mgdom. Härigenom har även småbarnens proportionella andel av invå

narantalet blivit större i befolkningscentra. Antalet förvä rvsarbe

tande mödrar , s ä rskilt mödrar till barn som icke nått skolåldern , har 

oavbrutet ökats. 

När barnets försörjare är i arbete eller studerar, måste barn ets 

dagliga vård och uppfostran anförtros någon annan, antibgen i ett 

privat· hem e ller i en dagvårdsanstal t. Också de barn som vårdas i 

sina egna hem kan behöva dagvård av hög pedagogisk standard, en dag

vård vars uppgift främst är att tillf'öra barnen sådana impulser som 

de eljest inte kan f å . 

Allt sedan 1960-tal et har man i riket kunnat konstatera att ti 11-

gången till dagvårdsservic e är otillrä cklig, att nivån varierar och 

att möjligheterna till dagvård ä r ojämnt regionalt fördelade, Detta 

äger också sin giltighet i landskapet. Sålunda finns här inte ett 

enda kommunalt daghem. De daghem som nu utövar verksamhet, främst i 

Marie hamn, upprätthå lls av enskilda organis--ationer, så som Folkhäls5.Y.1, 
; 

Rädda Barnen och Röda korset, vilka organisationer dock erhåller 

såväl kommunalt- som landskapsbidrag. Ett flertal faståländska lands

kommuner och Mariehamn stöder dessutom vården av barn i enskilt hem . 
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Före liggande lagförslag? som bygger på rikets lag den 19 januari 

1973 om barndagvård (FFS 36/73)? syftar till att öka antalet dagvårds

platser för barn genom att skapa administrativa och ekonomiska för

utsättningar för en snabb och planmässig utbyggnad av barndagvården. 

Avsikten är att dessa mål skall kunna nås genom att i lagen inta 

stadgan den om skyldighet fcr kommun att anordna dagvård samt om fi

nansiering och förvaltning_ av denna. 

De tal ;imoti verin g. 

Allmänna stadganden. 

1-7 §§, 

I lagförslaget avses med barndagvård 

- vård av barn i en för ändamålet inrättad anstalt 9 som kall as dag

hem; 

- vård av barn i enskilt hem eller i andra familjeliknande förhål

landen? varvid vården kallas familjedagvård och vårdhemmet familjedag

hem; srunt 

- ledning av och tillsyn över barns lek och sysselsättning på 

plats eller område~ som har reserverats för detta ändamål. 

Barndagvården föreslås bli ordnad så 9 att den främjar barnets ut

veckling och erbjuder vård under den tid av dygnet då vård behövs, 

Härigenom skulle barn till skif tesarbetande försörjare kunna få vård 

också under kvälls- och nattskif t~ 

För att dagvården skall kunna utvecklas ger lagförslaget möjlighet 

att ordna dagvårdsverksamhet av annat slag, Härvid kan det t.ex,bli 

fråga om att godkänna daghem för försöksverksamhet. 

För barn som behöver särskild service skulle dessutom9 för att 

behovet av särskild vård eller uppfostran skall kunna tillgodoses? 

kunna inrättas specialdaghem. 

Antalet vårdplatser i daghem föreslår landskapsstyrelsen maximerat 

till 80. I riket är motsvarande tal 100. Landskaps styrelsen har även 

avvikit från rikets lag vad gäller bestämmelsen i 5 § om att såvida 

antalet barn i far.ailjedaghem överstiger fem så tillämpas på sådant 

familjedaghem stadgandena angående daghem. I riket är motsvarande tal 

fyr a , 

I lagförslaget har man utgått från, att ingen av de n ämnda egent

liga verksamhe tsformerna för barndagvård skulle vara primär, Det bör 

vara möjligt att bland dem välja den form som i det enskilda fllet 

är den lämpliga med hänsyn till förhå llandena och behoven. 

:, : . . . : '. 
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Före liggande lagförslag, som bygger på rikets lag den 19 januari 

1973 om barndagvård (FFS 36/73), syftar till att öka antalet dagvårds

platser för barn genom att skapa administrativa och ekonomiska för

utsättningar för en snabb och planmässig utbyggnad av barndagvården. 

Avsikten är att dessa mål skall kunna nås genom att i lagen in ta 

stadgan den om skyldighet fcr kommun att anordna dagvård samt om fi

nansiering och förvaltning_ av denna. 

Det al ~motivering. 

Allmänna stadganden. 

1-7 §§. 
I lagförslaget avses med barndagvård 

- vård av barn i en för ändamålet inrättad anstalt, som kallas dag

hem; 

- vård av barn i enskilt hem eller i andra familj elilrnande förhål- . 

landen , varvid vården kallas familjedagvård och vårdhemmet familjedag

hem; srunt 

- ledning av och tillsyn över barns lek och sysselsättning på 

plats eller område, som har reserverats för detta ändamål. 

Barndagvården föreslås bli ordnad så, att den främjar barnets ut

veckling och erbjuder vård under den tid av dygnet då vård behövs. 

Härigenom skulle barn till skif tesarbetande försörjare kunna få vård 

också under kv ä lls- och nattskif t. 
För att dagvården skall kunna utvecklas ger lagförslaget möjlighet 

att ordna dagvårdsverksamhet av annat slag. Härvid kan det t.ex.bli 

fråga om att godkänna daghem för försöksverksamhet. 

För barn som behöver särskild service skulle dessutom, för att 

behovet av särskild vård eller uppfostran sl\:all kunna tillgodoses, 

kunna inrättas specialdaghem. 

Antalet vårdplatser i daghem föreslår landskapsstyrelsen maximerat 

till 80. I riket är motsvarande tal 100. Landskapsstyrelsen har även 

avvikit från rikets lag vad gäller bestämmelsen i 5 § om att såvida 

antalet barn i farniljedaghem överstiger fem så tillämpas på sådant 

familjedaghem stadgandena angående daghem. I riket är motsvarande tal 

fyra. 

I lagförslaget har man utgått från, att ingen av de nämnda egent

liga verksamhetsformerna för barndagvård skulle vara primär. Det bör 

vara möjligt att bland dem v ä lja den form som i det enskilda fllet 

är den l ämp liga med hän syn till förh å lla ndena och behoven . 

. ·r 
:. ·. 



-3-
Förval tnill_g. 

8- 13 §§. 
Ledningen och övervakningen av barndagvården ankommer på landskaps 

styrel sen. På det lokala p lanet ankommer dessa uppgifter på kommunen 

och handhas av socia lnämnden. 

Barndagvården bör f:rä rnja s och utveckla s med beaktande av olika be

hov. · Fördenskull föresl å s att landskapsstyrelsen skall l å ta uppg öra 

en hela land~lcap~t omfa ttang e· p·:J;an för ba rndagvå rden . :penna plan skl.11-

le å rligen .uppgör as för . de fem följande kaJenQ.eråi'f.:i P • · Öyer: plänen 
". ..- - . ' - ' . . .. -- ·-· . - -- . 

skall inhämtas socialstyrelsens utlåtande. 

Också kommunerna bör ordna barndagvården med beaktande av de spe-
- . 

cie lla krav som de lokala f örhå llandena ställer 9 varför lagförslage t 

innehåller ett stadgan de om uppgörande a v kommunal dagvårdsplan. 

Planen skall underställas landskapsstyrelsen för faststä llelse och 

uppgöras årl igen 9 s åvid a icke landskaps styrelse:n på ansökan beviljat 

komini.m rätt att uppgöra denna plan rne d l ängre mellanrum. 

Detaljerade bestämme lser om hur den kommunala dagvården f ör barn 

skall ordnas utfärdas i ett av kommunens fullmäktige godkänt regle

men t e. D~:t-ta reg:Lemep te skall understä llas landskaps styrelsen för 

faststä llelse . 

Landskapsandelar och -understöd . 
~ , ~ ! " ·- .. , .. . - . E -

14-2 5 §§ .. 
•.. 

Ordnandet av barndagvården har försvårats åv att en del av dess 

verks amhetsforrner står helt utanf ör alla land ska psunderstöd medan 

en del åter endast har erhållit landskaps understö d enJigt prövning inom 

ram.en för l a ndskapsbud geten. För att antalet dagvårdsplatser skall 

kunna ökas och verksai11hetens standard h öjas föresl ås 9 .s.tt systemet 

iue d l andskap sbidrag utvi.d gas. 

Plane ringen av kostn 0 dssystemet för parndagvården har sket;t rned 

beaktand e av land skapsstyrelsens framställning ~i~l landstinget med 

f örslag till. l andskapslag om l an ds kapss t öd till kcnmmner. 

Landskapsandel föresl å s utgå till kommun i form av en v i ss proc ent 

av driftskostnaderna för daghem 9 varvid procentsa ts en bestämmes enligt 

den allmänna bärkraftsklassificeringen av kommunerna. Enligt förslaget 

skall l andskaps andel en i första bä rkraftsklassen vara 80 1b och i den 

tio11de 35 % och sl-cillnaden mellan klasserna skulle a ll f.fd vara. fem 
procentenhet er. T.ill driftskostnaderna vid daghem r äknas nödiga utgif-· 

t e r f ör avlöning 9 pension och socialskydd f ör den perso n a l som dag

vårdsplanen f örutsät te r samt godtagbar a hyreskostnader för lägenhet 

och hyresvärdet hos egen l ä genhet. Grunderna för löner 9 vilka b erä tti

gar till landskaps andel fas tställs av l andskapss tyrelsen 9 bl.a. med 
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beakta:nde av personalens kompetens o Landskaps styrelsen fastställer 

likaså grunderna för hyresvärdena. 

Då det har konstaterats att c. 70 <f~ av kostnaderna för anordnande 

av dagvård utgörs av personalens avlöning och c. 16 % av utgifter 

för lägenheter 9 har man stmrnat för nämnda system för landskapsandel 9 

vilket grundar sig på löner och hyror eller hyresvärden. Detta systern 

borde säkerställa kommunernas intresse för 13,tt i tillräcklig ornf att~ 

ning utnyt-bja utbildad personal 9 vilket i sin tur skulle innebära, 

e11 höjning av dagvårdens standard. Beviljandet av landskapsande1 

blir dessutom el1klare än vad det nu är. 

Till en skilt daghem 1 som orJfattas av kommunens dagvårdsplan 9 före-

slås att landskapsandel skall utgå enligt samma grunder som till kom

rnun 1 men likväl till högst 30 % av driftskostnadernao Då lagförslagets 

syfte är att barn 9 som av sociala skäl behöver vård 9 skall kunna pla~ 

ceras också i enskilda hem 9 har landskapsstyrelsen funnit det ända~ 

målsenligt att föreslå att sådant ensk.Llt daghern 1 vars upprätthållare 

överlåtit rätten att ta emot barn ti 11 kommunens socialnämnd 9 skall 

tilldelas landskaps andel enligt kommunens bärkraftsklass, Rikets lag 

förutsätter att enskilt daghem upprätthålls av en sammanslutning av 

något slag? rne dan landskaps styrelsens förslag förutsätter att sådant 

daghem också kan upprätthå~las av enskild perc:on. 

Enligt 22 § i lagförslaget är .förutsättning för erhållande av 

landskapsandei bl .a. att daghemmet förfogar över verksamhetsutryrnrnen 

och utri..rntning 1 som överenssti:irnmer med landskapsstyrelsens anvisning

ar1 samt tillräckllg perso:nali som uppfyller ställda kompetensvillkor 

och att daghemmet icke upprätthålls för erhållande av ekonomisk vinning 

Beträffande enskilt daghem fordras dessutom att det har en direktion 

och ett av landskapsstyrels en fastställt reglemente. 

Enligt förslaget betalar landskapsstyrelsen landskapsandelen år

ligen i efterskott. I förskott skall dock för varje kvartal betalas 

en fj ärded~l av den uträknade eller beräknade sammon lagda landskaps

and el en för föregående år, F'örskott skall också betalas till enskilt 

daghem. 

Då kommun vid behov bo;r:de kunna inr::.itta specialdaghem, sorn har 

specialutbilda,d personal, där grupperna av barn skulle vara små, före

slås att la:ndskapsandel för driftskostnaderna vid specialdagl1ern skall 

utgå höjd med tio precentenhetero 

Höjd landskapsandel föreslås också för experimentantalt, sorn in

rättats eller för experimentverks arnhet som ordnats med lanclskaps sty

relsens arntycke. 
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I vis sa fall är det påkallat att en kommun inrättar daghem för 

andra barn än barn till kommunens egna invånare. I sådana fall kan 

det dock icke anses ändamålsenligt att kommunen betungas me d utgifter 

för dagvård för sådana barno Fördenskull föreslås att landskapsandel 

i dessa fall skall utgå höjd med tio procentenheter. 

])agvårdssystemet omfattar efter behov alla verksamhetsformer i 

fråga om barndagvård. För säkerställande av familjedagvårdens ställ

ning föreslås att till kommun skall betalas landskapsandel för kost

naderna för familjedagvård. Såsom kostnader som berättigar till land

skapsandel skall räknas utgifter för avlöning av personal 9 vilken 

kommunen anställer i enlighet med sin dagvårdsplan och vilken skulle 

omfatta familjedagvårdare och farniljedagvårdsledare samt eventuell 

nnnnn erforderlig personal. 

Lagförslagets syfte är att barndagvården skall bli en allmän form 

av social service, som varje medborgare i behov därav skall kunna ty 

sig till. ])å det å ena sidan hör till den sociala servicens karaktär 

att ersätt-fling kan uppbäras för de tjänster som tillhandahålls och å 

andra sidan att också rn.indre ·bemedlade kan tillgodogöra sig dessa 

tjänster 9 föreslås att av annan än mindre bemedlad försörjare av barn 

skall uppbäras ersättning för barndagvården enligt de grunder som 

landskaps ·s tyrel sen faststä ller. · 

I regel skall landskapsandel icke beviljas för anläggningskostnader 

för daghem. I vissa fall kan det dock vara påkallat att landskapet 

skulle delta i dessa och därför har i lagen intagits ett stadgande 9 

enligt vilket landskapsstöd eller r äntestödslån för anläggningskost

nader för barndaghem skulle beviljas enligt prövning inom ramen för 

ett anslag i landskapsbudgeten i överens.stämmelse med de grunder 

landskapsstyrelsen faststä ller. :B'ör lek- och sysselsättningsledning 

föreslås likaså att landskapsstöd beviljas inom ramen för landskaps

budgeten och enligt de grunder landskapsstyrelsen fastställer. 

Särskilda stadganden. 

26- 33 §§. 
För att olägeilieter skall kunna uridanröjas och barndagvården över

vakas 9 föreslås att enskild person eller samrnansl u tning som. mot er-

s ä ttn in g bedriver barndagvård skall göra anmälan därom hos socialnämn

den i vederbörande kommun före det verksarnhe ten inleds. För att genom~ 

driva anmälningsskyldighetens fullgörande skall socialnämnden ha möj-

lighet att i vissa fall förbjuda dagvårdsverksamhet och de föreslag-

na straffstadgandena är avsedda att verka i samma riktning. 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 1973. 

I 

I 
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Med hänvisning ti l l det anförda får landskapsstyre l sen vördsarJJt 

förelägga Landstinget till antagande 

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

om barndagvård. 

I enlighet med Ål ands l andstings beslut stadgas 

c 1 kap. 

A l 1 m ä n n a s t a d g a n d e n. 

1 §. 
Med barnaagvård avses i denna lag 

1) vård av barn i en för ändamålet inrättad anstalt, kallas 

d a g h e m; 

2) vård av bar:n i enskilt hem el l er i andra farniljeliknande för

hållanden, vilken vård kal l as f a m i 1 j e dagvärd och 

om vilket vårdhem användes benämningen f a m i 1 j e d a g h e rn; 

sar11 t 

3) lednir1g och övervakning av barns lek och sysselsättning inom

hus eller utomhus på plats eller område, som reserverats härför. 

2 §. 
Barn, som j_cke uppnått läropliktsål dern, kan erhålla barndagvård. 

Om särskilda ornstäDdi gh eter påkallar det, kan sådan vård ges även 

äldre barn, för vilka vård icke har ordnats på annat sätt. 

Barndagvården skall ordnas så, att den främjar barnets utveckling 

och inlärningsmö jlighet er samt erbjud er fortgående vård under den 

del av dygnet då sådan vård behövs. 

För barndagvårdens allruänna utveckling kan med landskapsstyrelsens 

srun tycke även an ordnas a11nan än i l § avsedd verk sarJJhe t. 

3 §. 
I daghem får finnas högst åttio vårdplatser. 

Daghem eller del därav kan, då behov av särskild vård el l er fost

rai1 av barn ;fc5religger, med landskapsstyrelsens samtycke inrättas 

såsom s p e c i a 1 d a g h e m. 

Landskapsstyrels en kan av särskild orsak i enskilda fal 1 rne dge 

undantag beträffande i 1 rnorn. stadgade högsta ai1 tal vårdplatser. 

4 §. 
Daghen skall ha för uppgiften lämplig och tillräcklig personal samt 

utryiwnen och utrustning som ä r ä ndamålsenlig. 

5 §. 
Vårdas i familjedaghem samtidigt flera än fem barn tillsammans, 

gäller om familjedaghemmet vad i denna lag är stadgat om d aghem. 

·./ 

I 

I 
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Såsom i 1 mom. avsett barn anses ä ven fan1iljedagvårdares barn 

som icke har fyllt sju år. 

6 §. 
Familj edagvårdare skall vara lämplig att handha fostran och v å rd 

av barn. 

Fam.iljedaghems sanitära och övriga förhå llanden skall vara ända

må lsenlig a för vå rd och fostran av barn. 

7 §. 
-· Landskapsstyr e ls en utfä rdar anvisningar om hur ledningen och över

vakningen av barns lek och sysselsättning skall ordnas. 

2 kap. 

F ö r v a l t n i n g. 

8 §. 

täna,skaps styre ls e11 b.a11dll.ar .. den al lmä n:nq, l ~ qningen och övervak

ningen av barn dagvård en . 
9 § . .. 

La11dskapsstyrelsen skall årlig en låta uppgöra en h e 1 a 

1 a n d s- lC a p e t · o rn f a t t a n d e p 1 a n för ordnandet av 

barndagvå rden unQ.er de fem· följånde kalen(J;erå ren . .. Innan plan en fast

stä lles skall socialstyrelsens utlåtande inhämtas. 

10 §. 
Kommun skall tillse att av kommunen an ordnad eller öve rvakad barn

dagvård stå r till buds i den omfattning och med s ådana v e rksarnhets

former som behovet föruts ä tte r. 

De å ligganden som enli g t denna lag ankommer p å. kommun handh~$ 

av so ci alnämnden. 

11 §. 
Kommun skall å rligen för de fem f ö ljande kalenderå ren för barndag

v ården uppgöra en d a g v å r d s p 1 a n? som skall vara anpassad 

till den i 9 §avsedda h ela l andskapet omfattande planen. N.S.r rnare 

bestämmelser om dagvå rdsplan utfä rdas g enom landskapsförordning. 

Landska psstyrelsen kan tillå ta att kommun uppg ör dagvå rdsplan me d 

l än g re :inel lan rum. 

12 §. 
Dagvårdspla n godkännes av kormuui1e ns fullmäkti ge och faststä lles 

av landskaps styrels en . Plan en ska 11 underställa~ l andskap sstyre lsen 

in om a v denna b e stämd tid : 

Plan e n ska ll faststä llas i oförändrad form eller , om den strider 

mot la g eller f örordning eller ä r cändamå lsenlig?skall den å tersi..i nd :::i s 

f ör ny behandlh1 g . Finner lanilsk ::rpR s L.y:ro l se n a tt i.c kP. hPllPr full -

mäkt iges nya beslut av ovan n ämnd an l e dn i n g kan f a stställa s , ska ll 

• 

I 
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landskaps styrelsen rne ddela kommunen detta samt fastställa plan en 

i den form som landskapsstyrelsen finner ändamålsenlig. 

Yid _ ändrin ~ av fastiStEi l~g qagvår.P,splan med an le d:ning av ändring; 

;L den hela landskap~t omfattande planen el::Ler ay annan orsak9 skall 

vad i 1 oeh 2 rnom. är stadggt om godkännande eller fastställande 

av plan lända -till efterrättelse 0 - -

13 §, 

Kommun skall ha ett dagvårdsreglemente? i vilket närmare bestämmes 

hur förvaltning en av barndagvården skall vara ordnad i kommunen. 

:Oagvårdsreglernente och ändring däri godkännes av kommunens full

mäktige och fastställes av landskapsstyrelsen . Vid fastställelse 

skall i tillämpliga delar iakttagas vad i 12 § 2 rnorn. är stadgat. 

3 kap. 

L a n d s k a p s a n d e 1 a r och - u n d e r s t ö d. 

14 § 0 

Landskaps andel utgår ti 11 kommun för dri f tskostn adern a vid dag

hem enligt bärkraftsklassificeringen av kommunerna på följande sätt~ 

bärkraf tsklass lai1dska psa:nd el i pr oc en t 

1 80 
2 75 
3 70 
4 65 
5 60 · 
6 55 
7 50 
8 45 

!9 40 

I 

I 

j 11 

: I 

Såsom daghei11s utgifter 9 vilka berättigar till landskapsandel ?anses I / 

1) nödiga utgifter för arvoden? avlöningar 9 pensioner 9 avgifter 

10 35 

till pension~anstal t? naturaprestationer 9 hälsovård och socialskydd 

för den personal som dagvårdsplanen förutsä tter 9 i den mån dessa 

utgifter icke överstiger de förmåner 9 vilka utgår ti 11 dem som i 

anställning hos staten 9 landskapet, kommun eller kommunal förbund 

handhar uppgifter av motsvarande slag; samt 

2) de godtagbara hyresutgifterna för lokal eller hyresvärdet av 

egen lokal. 

Såsom avdrag från i 2 rnorn. avsedda kostnader beaktas 9 när land

skaps andel bestämmes? ersättningar på basen av olycksfalls- eller 

sjukförsäkring samt hälften av de ersättningar som uppburits med stöd 

av 22 § 1 morn. 4 punkten. 
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Upprätthåller kommuner gemens amt d agheril el ler har kommuner sins

emellan ingått avtal om nyttjande av daghem 9 anses 9 när landskaps

and el en bestämmes 9 på varje kommun belöpa sig en så stor del av de 

till landskap sand el berättigande kostnader som motsvarar antalet 

vårddagar för barn som är bosatta inom kommunen. 

Såsom i 2 mom. avsedda driftskostnader anses icke utgifter vilka 

föranledes av socialnämndens förvaltning. 

15 §. 
Landskapsstyrasen fastställer 9 med beaktande av de förmåner land

sl~et erlä gger för uppgifter av motsvarande slag9 grunderna för de 

löne- och pensi onsförrnåner 9 enligt vilka landskapsa11d el för dessa 

utgifter utgår. När grunderna för lönerna fastställes 9 · skall h änsyn 

tagas till det ansvar och den ökade arbetsbörda som åvilar förestån

dare för daghem samt 9 om daghem utgör godkänd utbildningsanstal t 9 

l ärare 9 vilken leder och övervrucar auskultering. 

Landskapsstyrelsen skall även faststä lla grunderna för i 14 § 2 morn . 

2 punkten avsedda hyresvä rden 9 villca berättigar till la:ndskapsandel, 

16 §. 
Omfattar kommuns dagvårdsplan daghem, som upprätthålles av förening , 

av annan sammanslutning 9 av stiftelse eller av enskild peroon 1 utgår 
till den som upprätthåller daghemmet i land skapsandel enligt i 14 § 

n ämnda grunder, likväl så att la:ndskapsandelen är 30 procent av drifts~ 

kostnaderna. 

Har de:n som upprätthåller i 1 morn. avs ett · daghem överlåtit r ätten 

att mottaga barn för vård ti 11 social nämnden i den kommun dä r da.g

hemrne t ä r beläget 1 utgår lanc1skapsandelen enligt bö..rkraftsklassen 

för nämnda kommun. 

17 §. 
Har av daghe1i1 eller del dä rav godkänts så som i 3 § 2 morn. avsett 

spe cialdnghern 9 ut går landskaps and el en för daghemrne ts driftskostnader 

förhöjd med t~o procentenheter. På samma grunder beviljas landskaps

andel även för experirnentverks2mhet som avses i 2 § 3 mom. 

Har av s ärskild orssk daghem eller del därav godkiin ts att inrättas 

främst för vård av andra barn ä n barn till ii1vånare i den kommun där 

daghewmet ä r bel äg et i erlägges landsk apsa:ndelen för daghe mmets c1:rifts

kostna der förhöjd på i 1 morn . stadgat sätt. 

18 §. 
Landskaps andel utgår till kommun för av familjedagvård föranledda 

utgifter för avlönande av personal 7 som förutsättes av dagvårdsplarien 9 

enligt ovan j_ 14 § stadgade gru:nder 9 med beakta11de av de avdrag som 

avses i 3 rnorn, av sagda paragraf. 

I . 

I . 
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19 §. 

~ - ··-- . ~ ··- ·-. · .. 

För kostnader 9 som föranledes av j _ 1 § 3 punkten avsedd ledning 

oc.h övervaknj_ng av barns l~k och sysselsä ttning 9 kan konnn~n t;il+Cie

las landskapsunderstöd inom ramen för anslag i landskapets årsstat. 

I l morn. avsett lm1dskapsunderstöd utgår enligt i riket gällande 

grunder? såvid.,a icke landskapsstyt,>~1S(;;l1 !3,Jlnorlunda besluter . 

2 0 §. 

För godtagbara s.nläggningskostnader för daghem kan beviljas land

skapsunderstöd eller räntestödslån inom ra1nen för anslag i landska

pets årsstat. 

I 1 mom. avsett landskapsunderstöd och lån beviljas enligt i riket 

g'ä lland e grund er 9 såvida icke landskaps styr els en annorlunda förordnar. 

21 §. 
Angå ende ·r ti tt för rurn ·tälld -- vid daghern 9 vars pe:Q$ionsskyd.,c:1 icke 

b~stärnrne s ·enligt lagE;>n orn ·pensien för - l~onmm110l a.: tj änsteirrr.iehE;tva:te och 
. . . . - . ., -

arbetstagare - (FFS 2Q4/64) 9 att uppbä ra pensi op och om r ä tt t,ill fa--- . . . 

rniljepension ef-ter hon61n samt om den andel av pensionskostnaderna 9 

sorn bör avdragas f:rån landskaps andel för avl ön ing vid :daghem gä ller 9 

vad dä rom ä r stadgat i landskapslagen den l 7 november 1971 ori1 vissa 

pensioner, som skal 1 betal as av landskaps rne d el ( 51/71). Storleken av 

procentuell kostnadsandel 9 som avses i 6 § 2 rnorn. av n thnnda lag 9 be 

stti.ri:Ene s enligt denna lags 14, 16 el,ler 17 §0 

22 §0 

Villkor f ör erh å lla nde av landskap sand el för barndagvård ä r ytter~ 

ligare -

1) att ve rksam heten ingår i kommunens fastställd a dagvå rdsplan, 

såvida ct0ke korn14u11e11 befr:i,ats ;fi'"ån -att u;p rgöra så~an :plan; 

2) att v å r qper _sqnalen vid da€;;hen1 s ar.ot le.dare ay f.:amilj edagvård 

oc,h specialpersonal inom barndagvårdE:in inneb,ar i, land::ikaps för ordning 

stadgad k ornpete n s ~ 

3) att ant:'ll e t barn 9 som vå rdas ti llsarnrnan s i daghem 9 uppfyller 

i landskapsför ordning stadgade villkor; 

4) att för dagvård uppbäres av annan än rnindre bemedlad försörj a r e 

en ersättning 9 som utgå r enligt i riket gällande grund er 9 s åvida icke 

landskapsstyrelsen annor1unl1 . ~'. _ bE?slut\:)r; 

5) a tt daghem ha r personal och arbetsutryrnmen i enlighet rn.e d de 

anvisninga r landskap ss tyrelsen u t fä. rd a t, samt erforderliga i nventarier 

och er for derl ig u trus tnin g -; 

6) att övervakningen av d e s anitära förh å llanden a i daghern S8li1 t 

barnens h iilsovå rd och kosthåll ä r ordnade på behörigt s ä tt; 

I . 

I I 
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7) att daghem icke upprä tthålles för ekonomisk vinning, varvid 

såsom sådan icke anses att enskild innehavare av daghem erhåller skä 

lig go ttgö re 1 se för sin verksam.het; s @:ut 

8) att utfärdade stadganden och bestämmelser även i övrigt io.kt

tages i verksauheten. 

Villkor för att i 16 § avsett daghem skall erhå lla landskapsandel 

för bestridande av kostnaderna är dessutom, att daghemmet har en di

rektion och ett av landskapsstyrelsen fastställt reglemente. 

Landskapsstyrels en kan av särskild orsak bevilja landsk apsandel 

för barndagvård för viss tid 1 ehuru i 1 mom. 2 punkten stadgat vill

kor icke har uppfyllts. 

23 §. 
Av landskap sand el för driftskostnader betalar landskaps styrelsen 

i förskott för varje kvarta.1 av kalenderåret före den 25 dagen i. kvar

talets åndra månad en fjärdedel av total beloppet av dei.'1 för fö::i.::'egåen de 

år uträknade eller uppskattade landskaps and elen och å terstod en för 

varje år i efterhand. 

Beräknas driftskostnaderna på grund av förändring i den allmänna 

kos tn adsnivån eller effektive ring, utvidgning el ler inskränkning av 

verksamhet eller av annan orsak bli minst fe1-;i procent större eller 

mindre än under fön:gående år 5 skall förskottsbeloppet höjas eller 

sänkas s å att det rnotsvar.ar förändringen. 

Förskott på kostnader för verksamhet 1 son1 icl<:e förekoi:::irnit under 

före gå en de år el ler som i11 letts först då, erlligge s på ans öl~ei,i1 och 

fastställes enligt upp,skattning, 

2~- §. 

Har förskott på landskaps and0l erlagts till för stort bel opp? sk:::i11 

mo ttagaren å terb8.ra den överskjutande delen. Beloppet kan erläggas 

även så, att det avdrages frän senare rater av land ske,psa.ndel för 

l\'.eistnader för samma verksa111 het. 

25 §. 
Har i dagvårdsverksml1het yppat sig rnis sförhållanden eller efter.,.., 

följes icke gällande stadgand en och b estärnraelser och har rättelse 

icke skett inom förelagd tid 9 l\:ar1 landska:pssty:relsen avbryta betal

ningen av landskapsandel eller inställa utbetalninge11 av förskott. Då 

barnens fördel det kräver 1 kan lanc1skapsstyrels e n förord11a att verk

s ~nheten skall a vbrytas helt eller delvis tills r ättelse har å stad

kor;11.~1i ts. 

Har i landskapsa.ndel erlagts för 1,1 ycke t i kan rn ottagaren inoE1 t'.ee 

år f:rån den tidpunkt då landskapsandelen beviljades 1 å läggas att å ter-' 

betala det överbetalade beloppet, 
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4 kap. 

S ä r s k i 1 d a s t a d g a n d e n. 

26 §. 

038 

Daghem eller del därav får icke tagas i bruk förrän landskapssty

relsen godkänt det för dess ändamål. 

27 §. 

Enskild person eller sammanslutning som bedriver barndagvå rdsverk

samhe t mot ersättning är skyldig att göra anmälan hä rom hos veder

bör811de socialnärrnd inora två veckor frå n det verksamheten inleds. 

Socialnämnden åligger att övervaka i 1 mom. nämnd verksamhet i 

enlighet li1ed vad närmare stadgas i landskapsförordning. 

2 8 §. 
Befinnes i 27 § avsedd plats för dagvård eller den v å rd som där 

gives olämplig eller bristfä llig , skall socialnä:cmd en försöka att 

med l änpliga medel f å rätte lse till stå nd. Har r ä ttelse ej skett inorn 

förelagd tid 9 kan socialnär.mden förbjud a dagvå rd av barn på s ådan plats. 

29 §. 
Den som försummar i 27 § stadgad am~1älnings skyldighet eller h å ller 

barn i vård i strid med förbud, soD utfä rdats med stöd av 28 § 9 skall 

dörnas 9 om ej strä ngare straff ä r stadgat annorstädes i lag 9 till böter 

eller till fänge lse i högst sex månader. 

Allmiin åklagare får icke väcka å t _al för i 1 moE1. avsett brott 9 så

vida icke socialni:ir:anden an:wält försummelsen till å tal. 

30 §. 
I beslut 01:i landskaps aJJdel och i 12 § 2 mom. avsett beslut av 

landskaps styr el sen 9 f å r ändrin g icke sökas gen orn besvä r. 

Mottagare av landskapsandel son anser att beslut om beviljande 

av landskaps and el är oriktigt äger r ä tt att inorJ tre månader från 

delfåendet av beslutet hos landskapsstyrelsen framställa skriftligt 

yrkande på r ä ttelse av beslutet . 

Extraordinä;rt ändrings sökande i beslut, som avses i 1 rnofrL, ä r 

i cke tillå tet förrtin den i 2 rnorn. stadgade tiden för r ä ttelseyrkande 

utlöpt. 

31 §. 
Den som del tar i barndagvårdsverks&1chet f å r icke för utomstående 

yppa vad han i arbetet erfarit om pe rson so11 anlitat dagvårdens tjö..ns

ter och 0 111 dennes familj., så framt det ej ligger i barnets intresse 

att någon s i:i rskild omständighet yppas eller den, till vars förmå n 

tys-tnadsplikten ä r stadgad sarJ tycker dE.~rti 11. 

Den s OE1 bryter L.10t tystnadsplikten dömes ti 11 böter el ler till 

I 
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fängelse i högst sex må nader 9 .s åvid a ej för gärningen ä r s tadgat 

strä ngare straff annorstädes i lag. Allmän å klagare f å r icke vä cka 

åtal 9 om ej målsä ganden anmält gärningen till åtal, 

Närmare -stadgand en 

av denna lag - utfärdas 

32 §. 
angående verkställigheten och 

genom ~an~skaps f9:i;q~§l.+i:l~g. 

33 § ~ 

tillämpningen 

Denna lag t:rJider i kraft den 1 juli 1973 Ol3h gen om dens aL1ma upp-. ·-
häves landskaps lagen den 8 mars 1950 angå~ r_i_d e understöd åt be.rnträd-

g årdar i lru1dskapet Åland (12/50), 

på som i dennEl, .lag avsedda (laghem anses de barn trädgårdar_. 9 barnkrub

bor .oo.4daghern för barn , _'!ilka är verl~s81;11na vid lagens ikraftträdand e 

och vilka enligt tidigare stadganden elle:t; p~s:tä ro.rne lser erhållit land·-
-. . - ·- . . . ' 

ska psund er stöd. 

Har anstalt, som vid lagens ikraftträc1~pg. e bedriver dagvårdsverk-

s arnhe t 9 icke godkänts a-t.t tagas i bruk eller därom icke gjorts anmälan 

skall i 26 § avsett godkäJ.1nande utverkas och i 27 § avsedd anmälan 

göras senast inom tre månader efter lagens ikraftträdande. Om annan 

barndagvå rdsverksarnhet skall jäJ.nvä l inorn S8IilE1a tid anmälan göras till 

socialnämnden i enlighet med 27 §. 

Mariehanm 9 den 22 februari 1973. 
På landskapsstyrelsens vägnar~ 

~~ !~!~-- . 
Alarik Hä:{/jt:;~""'? ~L 

Lagbere dningsselcreterare ,?'r Andersson. 

Lar1trå d 
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