
9 
1976-77 Lt - Ls framst.nr. 55. 

LANDSKAPSSTYRELSENS FIWITSTÄLLNING till 

Landstinget med förslag till landskapslag 

angående ändring av 3 § landskapslagen om 

socialhjälp i landskapet Aland. 

Den nya lagstiftningen om barnets ställning omfattar bland annat en lag 

om illlderhåll för barn (FFS 704/75). Lagen trädde i kraft den l oktober 1976 

och blev då gällande såväl i riket som i landskapet. Lagens huvudprincip 

är att barnets famil ierättsliga ställning skall vara lika oberoende av om 

barnet är fött inom eller utom iiktenskap. De ändringar som nu föreslDs·i 3 § 

landskapslagen om socialhjälp föt landskapet Aland (6/7l),nedan socialhjälps

lagen, ansluter sig direkt till tillämpningen av den nya lagstiftningens 

principer och är närmast av teknisk natur. Ändringarna överensstämmer med 

motsvarande lagändring i riket (FFS 123/77). 

I 3 § socialhjälpslagen stadgas om försörjningsplikt som fastställs på 

privaträttsliga grilllder. Detta försörjningsansvar är primärt i förhållande 

till det i socialhjälpslagen stadgade offentligrättsliga försörjningsansva

ret. Genom den nya lagstiftningen upphörde lagen om barn utom äktenskap 

(FFS 173/22) att gälla och till denna i 3 § l mom. socialhjälpslagen ingåen

de hänvisningen bör utbytas mot en hänvisning till lagen om illlderhåll för 

barn. 

Den i 3 § l mom. socialhjälpslagen avsedda privaträttsliga försörjnings

plikten inbegriper inte försörjning av eller vårdnad om makes barn och adop

tivbarn, trots att makes försörjningsplikt enligt äktenskapslagen även inne

fattar dessa barn. Eftersom försörjningsansvaret beträffande sådana barn är 

detsamrna som försörjningsplikten beträffande makarnas gemensamrna barn, bör 

3 § l mom. även ändras så, att det däri angivna primära försörjningsansvaret 

skulle sträcka sig till makes barn och adoptivbarn i samrna omfattning som 

i äktenskapslagen är stadgat. 

Enär stadgandet i 3 § 2 mom. socialhjälpslagen baserar sig på lagen om 

barn utom äktenskap, som ej längre gäller, upphäves sagda moment i sin hel

het. Då emellertid försörjningsplikt, som bygger på domstolsutslag utfärdat 

i stöd av lagen om barn utom äktenskap eller i lagen avsett avtal, består, 

fastän sagda lag upphävts, har i socialhjälpslagen intagits ett stadgande 

om att på man, som enligt stadgandena i lagen om barn utom äktenskap är 

skyldig att erlägga illlderhållsbidrag, skall äga tillämpning vad i social

hjälpslagen stadgas om föräldrar. 

Med hänvisning till det anförcia förelägges Landstinget till antagande 
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L a n d s k a n s l a g 

angående ändring av 3 § landskanslagen om socialhjäl~ i landskapet Åland. 

I enlighet med landstingets beslut ändras 3 § landskapslagen den 18 juli 

1956 om socialhjälp i landskanet Åland (21/56), sådant sagda lagrum lyder i 

landslmpslagen den 6 anril 1971 (6/71), som följer: 

3 ~. 

Envar är skyldig att försörja och taga vård om sig själv och, i den om

fattning i äktenskapslagen (FFS 234/29), lagen om underhåll för barn (FFS 704/ 

75) och lagen om adoptivbarn (FFS 208/25) är stadgat, även om make samt om 

sitt ävensom makens minderåriga barn och adoptivbarn. 

Med minderårigt barn avses i denna lag person, som icke fyllt 18 år. 

Vad i denna lag är stadgat om föräldrar skall äga tillämpning även på man, 

som enligt stadgandena i lagen om barn utom äktenskap (FFS 173/22) förbundit 

sig eller blivit ålagd att erlägga underhållsbidrag för barn utom äktenskap. 

!\·1ariehamn, den 8 mars 1977 

L a n t r å d 

~Id: . 
Alarik lir~~ 
~~ 

Christian Wennström. Lagberedningssekreterare 

i l l 
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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 30/1976-77 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställ

ning till landstinget med förslag till land

skapslag angående ändring av 3 § landskaps

lagen om socialhjälp i landskapet Åland. 

~ l 

ILandstinget har inbegärt lagutskottets utlåtande över ovannäillnda /framställ-
. Il l l 

ning . Lagutskottet har noterat att motsvarande lagändringar i riket har 

trätt i kraft den l mars 1977, varför de föreslagna lagändringarna, i av

saknad av ikraftträdelsestadgande, har avsetts träda i kraft ornedelbart 

vid lagens antagande . Med anledning av framställningen får utskottet , som 

för övrigt ingenting har att anföra i ärendet, vördsamt föreslå 

Mariehamn den 

att Landstinget måtte antaga lagförslaget 

oförändrat. 

sekreterare . 

Närvarande i utskottet: ordföranden Lindfors, viceordföranden Andersson samt 

ledamöterna Dahlman, Berg och Elmer Jansson. 


