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FÖRSLAG 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar en ändring av landskapslagen om 

stöd av för vård av barn i hemmet (50/85). I avvaktan på beredningen av en ny 
barndagvårdslagstiftning för landskapet föreslås att det partiella stöd för vård av barn 

som utbetalats under åren 1989 - 1992 skall kunna beviljas och utbetalas även fram
deles. 

Avsikten är att lagen skall träda i kraft så snabbt som möjligt. 





Motivering 1 
----·---------· 

MOTNERJNG 

1. l.andskapsstyrelsens förslag 

Enligt 1 § 1 mom. landskapslagen om stöd för vård av barn i hemmet (50/85) har 
vårdnadshavare för barn under tre år rätt att fritt välja mellan att utnyttja dagvårdsplats 
som tillhandahålls av kommunen och att erhålla ett stöd för att vårda' barnet hemma. 

Genom en temporär ändring av lagen (21/89) gavs vårdnadshavare med en 
arbetstid som på grund av vård av barn under tre år uppgick till högst 30 timmar i 
veckan, rätt till ett partiellt hemvårdsstöd under år 1989. Det partiella stödet utgjorde 
25 procent av hemvårdsstödets grunddel. Tillämpningstiden för det partiella stödet har 
sedan genom temporära ändringar (27/90, 47/91 och 21192) förlängts med ett år i taget 
så att stödet utbetalats även under åren 1990 - 1992. 

Genom lagen om ändring av lagen om stöd för hemvård av barn (FFS 1286/92) 
blev det partiella stödet för vård av barn i hemmet bestående i riket, från början av år 
1993. I avvaktan på beredningen av en ny barndagvårdslagstiftning för landskapet 
genomfördes inte motsvarande lagstiftningsåtgärd här. I socialvårdsplanen för åren 
1993 - 1997 och i motiveringen till budgetmomentet för landskapsandel för stöd av 
vård av av barn i hemmet i 1993 års budget förutsattes dock en fortsatt utbetalning av 
det partiella stödet. 

I socialvårdsplanen för åren 1994 - 1998 omnämns inte det partiella stödet för vård 
av barn i hemmet särskilt, trots att stödet kan innefattas i det allmänna begreppet stöd 
av vård av barn i hemmet. I samband med det nya landskapsandelssystemet som 
införd~s från början av år 1994 slopades även specifikationen av användningsändamål 
för la11dskapsandelar. till 1c9mmunerna för driftskostnaderna inom socialvården. Vid 
beräkningen av landskapsandelarna har, det oaktat, även kommunernas utgifter för det 
speciella stödet för vård av barn i hemmet· beaktats. 

2. Förslagets ekonomiska och organisatoriska verkningar 

Totalbeloppet av de partiella stöden på vård av barn i hemmet i landskapet uppgick 
år 1993 till 467.249 mark och beräknas under år 1995 vara av samma storleksordning. 

Förslaget torde inte föranleda några organisatoriska verkningar. 

3. Beredningen av förslaget 

Eftersom ärendet har. beretts i brådskande ordning har utlåtande endast inhämtats 
av kommunala samarbetsnämnden. 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lag. 



U om lindring av landskaps/agen om stikl ftJr vård av barn i hemmet 2 

LANDSKAPSLAG 
om ändring av landskapslagen om stöd för vård av barn i hemmet 

I enlighet med lagtingets beslut 
ändras 9 § 1 mom. landskapslagen den 3 december 1985 om stöd för vård av barn 

i hemmet (50/85) samt 
fogas till 1 § ett nytt 2 mom. och till lagen en ny 6a § som följer: 

1 § 

- - ~ ~ -- - - ~ ~ - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - -
Vårdnadshavare för barn som är under tre år har rätt till partiellt stöd för. vå.1-d av 

barn i hemmet om vårdnadshavaren är partiellt vårdledig eller är anställd på deltid och 
arbetstiden med anledning av vården av barnet uppgår till i medeltal högst 30 ·timmar 

·' 
per vecka. 

6a § 

Partiellt stöd för vård av barn i hemmet beviljas inte när vården anordnas i enlighet 
med 6 § 1 mom. eller under den tid moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning 
beviljas enligt sjukförsäkringslagen (FFS 364/63). 

Partiellt stöd för vård av barn i hemmet betalas per kalendermånad med ett belopp 
som utgör 25 procent av grunddelen uträknad enligt 4 § 2 motn. 

9 § 

Stöd som avses i denna lag utbetalas från och med den första var<;tf!gen efter 
utgången av den tid som anges i 4 § 1 mom. eller den första vardagen efter det övriga 
förutsättningar för erhållande av stödet. föreligger. 

Denna lag träder i kraft den 

Mariehamn den 29 december 1994 

Lantråd Ragnar Erlandsson 

T. f. lagberedningssekreterare Hans Selander 
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Bilaga I 

LANDSKAPSLAG 
om ändring av land.,kapslagen om stöd för vård av barn i hemmet 

I enlighet med lagtingets 'beslut 
ändras 9 § 1 mom. landskapslagen den 3 december 1985 om stöd för vård av barn 

i hemmet (50/85) samt 
fogas till 1 § ett nytt 2 mom. och till lagen en ny 6a § som följer: 

Gällande lydelse 

(21192) 

(21192) 

9 § 

Stöd för vård av barn i hemmet utbe

talas från och med den första vardagen 
efter utgången av den tid som avses i 4 § 1 

mom. eller så snart övriga förutsättningar 

Föreslagen lydelse 

1 § 

Vårdnadshavare för barn som är 
under tre år har :rätt till partiellt stöd för 
vård av barn i hemmet om vårdnadsha
varen är partiellt vårclledig eller är an
ställd på deltid och arbetstiden med 
anledning av vården av barnet uppgår 
till i medeltal högst 30 timmar per vecka. 

6a § 

Partiellt stöd för vård av barn i hem

met beviljas inte när vården anordnas i 

enlighet med 6 § 1 mom. eller under den 
tid moderskaps~, faderskap~ eller för
äldrapenning beviljas enligt sjukförsäk
ringslagen (FFS 364/63). 

Partiellt stöd för vård av barn i hem

met betalas per kalendermånad med ett 

belopp som utgör 25 procent av grundde

len uträknad enligt 4 § 2 mom. 

9 § 

Stöd som avses i denna lag utbetalas 
från och med den första vardagen efter 

utgången av den tid som anges i 4 § 1 
mom. eller den föl'3ia vardagen efter det 



Bilaga 

Gtillande lydelse 

för erhållande av hemvård stöd föreligger. 

,··\ : 

][ 

Föreslagen lydelse 

övriga förutsättningar för erhållande av 
stödet föreligger. 

Denna lag träder i kraft den 


