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FÖRSLAG

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om tillämpning i
landskapet Åland av riksfö1fattningar om socialvård. Samtidigt upphävs den gällande
blankettlagen (46/84).
Den huvudsakliga förändringen gentemot gällande bestämmelser är att riksförfättningar på Jägre nivå än lag, vilka utf"ardats med stöd av i landskapslagen angivna
rikslagar, framdeles föreslås bringas i kraft genom landskapsförordning.
Samtidigt föreslås vissa tekniska ändringar av laudskapslagen om tilfämpning av
lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (48178).
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AU.MÄN M011VERING

1. Gällande bet.1/immelser
1.1. Allmiint

Inom socialvården tillämpas i landskapet i huvudsak rikslagstiftning med stöd av
olika ·s.k. blankettlagar. Avsikten med detta system har varit att landskapets invånare
skall komma i åtnjutande av åtminstone samma fönnåner som rikets invånare.
Med stöd av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksför~
fattningar ~rap.de socialvården (46/84) tillämpas socialvårdslagen (FFS 710/82),
socialvårdsförordningen (FFS 607/83), lagen och förordningen olil klientavgifter inom
social- och hälsovården (FFS 734/92, 912/92) samt förordningen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (FFS 804/92) med vissa undantag i
landskapet. De förvaltningsuppgifter som enligt riksförfattningama ankommer på staten
handhas i landskapet av landskapsstyrelsen. Lagen och förordningen
klientavgifter
inom social- och hälsovården är i Jandskapet tillämplig endast till den del bestämmelserna gäller socialvård.

om

1.2. Klientavgifter inom socialvården
I lagen och förordningen om klient.avgifter inom social- och hälsovården anges de
ramar som skall iakttas när avgifterna för socialvården fastställs. För den erhållna
vården kan en skälig månadsavgift enligt klientens betalningsförmåga och familjens
storlek uppbäras. Faktorer som påverkar fastställandet av avgifterna är framförallt
personens månadsinkomster (t.ex. förvärvs- och kapitalinkomster samt skattefria
inkom~ter), För den service som inte är avgiftsfri anges dessutom i förordilirlgen en
maximalavgift för servicen. Klientavgiften får dock högst vara lika stor som driftskostnaden för den vård klienten erhåller. Med driftskostnader avses de kostnader som på
basis av vilka landskapsandel för driftskostnader definieras enligt landskapslagen om
planering av och landskapsandel för socialvården (71/93). Inom angivna ramar kan
sedan kommunerna eller kommunalförbunden bestämma avgiftens storlek.
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2. Behov av åtgiinler

2.1. Bakgrund
Från kommunalt håll har på senare tid framförts kritik mot gällande avgiftsystem
inom socialvården. Landskapsstyrelsen beslöt i slutet av år 1993 tillsätta en arbetsgrupp1 med uppgift att granska avgiftssystemet inom socialvården samt dess anknytning till avgiftssystemet inom hälso- och sjukvården, Under beredningen inbegärde

arbetsgruppen :Utlåtanden från kommunerna. Av kommunernas yttranden framgick att
kommunerna ville ha kvar lagen och förordningen om klientavgifter inom social·· och
hälsovården för att garantera gemensamma ramar och principer för avgiftssystemet i
hela landskapet. Kommunerna framhöll dock samtidigt behovet av att få ökad frihet att
besluta om avgifter inom bamdagvården och hemvården. Arbetsgmppens slutbetänkande resulterade i olika förslag till åtgärder för att tillmötesgå den kritik som
framförts.
De kommuner som i dag deltar i fri.kommunsförsöket enligt landskapslagen om
försök med fri.kommuner (44/90, änd. 22/94) kan dock avvika från nämnda bestämmel-
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ser
själva bestämma om klientavgiftema inom socialvården.' Eftersom frikommunsförsöket enligt nämnda landskapslag pågår endast till och med utgången av år 1995 är
avsikten att motsvarande bestämmelser skall intas i den reviderade kommunallagen för
landskapet Åland.
De avvikelser från lagstiftningen om .klientavgifter inom social- och hälsovården
som här föreslås är dock av den karaktären att det trots frikommunsförsöket kräver
vissa ändringar i speciallagstiftningen.

2.2. Avvike"lserfrån riksfOrordning
Landskapsstyrelsen anser att kommunerna enligt av dem framförda önskemål bör
få en större frihet att besluta om ~vgiftema inom barndagvården och hemvården. På så
sätt ges kommunen möjlighet att organisera och ordna socialvården på det sätt kommunen anser vara mest ändamålsenlig.
, För att erhålla en bättre synkronisering med vissa av hälso- och sjukvårdens
avgifter anser landskapsstyrelsen att landskapsstyrelsen hädanefter skulle fastställa den
högsta avgiften för kortvarig anstaltvård, dag- eller nattvård samt rehabilitering såsom
specialomsorger om utvecklingsstörda. För närvarande anges den högsta avgiften i
markbelopp i förordningen.
Samtidigt föreslås att förutom klientens inkomster även förmögenhetsförhållanden
i rimlig omfattning skulle kunna beaktas vid fastställandet av avgifter för hemvård,
barndagvård och långvarig anstaltsvård.
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ALLMÄN MOTWERJNG

L Glillamle bestämmelser
1.1. Albnänt

Inom socialvården tillämpas i landskapet i huvudsak rikslagsti:ftning med stöd av
olika s.k. blankett.lagar. Avsikten med detta system har varit att landskapets invånare
skall komma i åtnjutande av åtminstone samma fönnåner som rikets invånare.
Med stöd av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa rik.sförfättningar rörlµlde socialvården (46/84) tillämpas socialvårdslagen (FFS 710/82),
socialvårdsförordningen (FFS 607/83), lagen och förordningen. om klientavgifter inom
social- och hälsovården (FFS 734/92, 912/92) samt förordningen om behörighetsvillkoren fö1· yrkesutbildad personal inom socialvården (FFS 804/92) med vissa undantag i
landskapet. De ffövaltningsuppgifter som enligt riksfö:rfättningama ankommer på staten
handhas i landskapet av landlskapsstyrelsen. Lagen och förordningen om klientavgifter
inom social- och hälsovården är i landskapet tillämplig endast till den del bestämmelserna gäUe.r socialvård.

1.2. Klieruavgifter inom soäalvården
I lagen och förordningen om klient.avgifter inom social- och hälsovården anges de
ramar som skall iakttas när avgifterna för socialvården fastställs. För den erhållna
vården kan en· skälig månadsavgift enligt klientens betalningsförmåga och familjens
storlek uppbäras. Faktorer som påverkar fastställandet av avgifterna är framfö~illt
p~rsonens månadsinkomster (t.ex. förvärvs- och kapitalinkomster samt skattefria
inkomster). För den service som inte är avgiftsfri anges dessutom i förordni11gen en
marjmalavgift för servicen. Klientavgiften får dock högst vara. lika stor som driftskostnaden för den vård klienten erhåller. l\fr..d driftskostnader avses de kostnader som på
basis av vilka landskapsandiel för driftskostnader definieras enligt landskapslagen om
planering av och landskaps.andel för socialvården (71/93). Inom angivna :ramar kan
sedan kommunerna eller kommunalförbunden bestämma avgiftens storlek.
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Från kommunalt håll har på senare tid framförts kritik mot gällande avgiftsystem
inom socialvård.en. I..andskapsstyrelsen beslöt i slutet av år 1993 tillsätta en arbetsgrupp1 med uppgift att granska avgiftssystemet inom socialvården samt dess anknytning till avgiftssystemet inom hälso- och sjuk-vården. Under beredningen inbegärde
arbetsgruppen utlåtanden från kommunerna. Av kommunernas yttranden frMngick att
kommunerna ville ha kvar lagen och förordningen om klientavgifter inom social· och
hälsovården för att garantera gemensamma ramar och principer för avgiftssystemet i
hi;~la landskapet. Kommunerna framhöll dock samtidigt behovet av att få ökad frihet att
besluta om avgifter inom barndagvården och hemvården. Arbetsgruppens slutbetänkande resulterade i olika förslag till åtgärder för att tillmötesgå den kritik som
framförts.
De kommuner som i dag deltar i frikommunsförsöket enligt landskapslagen om
försök med frikommuner (44/90, änd. 22/94) kan dock avvika från nämnda bestämmelser
själva bestämma om klientavgiftema inom socialvården. Eftersom fri.kommunsförsöket enligt nänmda landskapslag pågår endast till och med utgången av år 1995 är
avsikten att motsvarande bestämmelser skall intas i den reviderade kommunallagen för
landskapet Åland.
De avvikelser från lagstiftningen om klientavgifter inom social- och hälsovården
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sm:n här föreslås är dock av den karaktären att det trots fri.kommunsförsöket kräver
vissa ändringar i speciallagstiftningen.

2. 2. Awike'lserfrån riksförordning
Landskaps.styrelsen anser att kommunerna enligt av dem framförda önskemål bör
en större frihet att besluta. om åvgiftema inom barndagvården och hemvården. På så
sätt ges kommunen möjlighet att organisera och ordna socialvården på det sätt kommunen anser vara mest ändamålsenlig.
, För att erhålla en bättre synkronisering med vissa av hälso- och sjukvårdens
avgifter anser landskapssty~~lsen att landskapsstyrelsen hädanefter skulle fastställa dlen
högsta avgiften för kortvarig anstaltvård, dag- eller m1.ttvård samt rehabilitering såsom
specialomsorger om utvecklingsstörda. För närvarande anges den högsta avgiften i
markbelopp i förordningen.
Samtidigt föreslås att förutom klientens inkomster även förmögenhetsförhållanden
i rimlig omfattning skulle 1mrma beaktas vid fastställlandet av avgifter för hemvård,
barndagvård och långvarig anstaltsvård.
1
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De föreslagna åtgärderna beror enbart förordningen om ldientavgifter inom soci.al-

ocb hälsovården.
3. BlankettflJrordning
Enligt gällande blankettlag (46/84) uppräknas de rik~lagar och -förordningar som
skall tillämpas i landskapet. Förordningarna innehåUer oftast bestämmelser på detaljnivå och ändrds relativt ofta. Hittills har de avvikelser som funnits i blankettlagen
(46/84) vad gäller riksförordningama varit av så allmän ka:raktär att de har kunnat tas
in i blankettlagen. De undantag från förordningen om klientavgifter inom social- och
hälsovården som nu föreslås berör områden av mer specifik art. Någon helt egen
landskapsförordning om klientavgifter för socialvården anses i dagsläget inte ändamålsenligt eftersom förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården 1till
våsentliga d~la:r anger de principer som bör iakttas för avgiftspolitikeu inom socialvården samtidigt so,i) bestämmelserna garanterar klienternas l'ä.ttssäke:rhet och gnmdtrygghi;:t Bestämmelserna tillförsäkrar även gemensamma ramar och principer för avgiiftssystemet inom socialvården i hela landskapet.
Landska:pss:tyrelsen föreslår mot bakgrund av det ovan anförda att en ändring vidtas
i befintliga bestämmelser så att det blir möjligt att genom en landskapsförordning (blank1ettförordning) anta riksförfatttringar, vilka utfärdats med stöd av i blankettlagen
ru1givna rikslagar, att gälla i landskapet oförändrade eUer med de undantag landskapsstyrelsen föreskriver. Härigenom kan de undantag som gjorts i blankettförordningen och som berörs av ändringar i riksförordningarna på ett smidigare och snabbare
sätt justeras och bringas i kraft i landskapet. Förslaget föranleder att alla riksförordningar som är gällande i landskapet med stöd av blankettlagen (46/84) lyfts ut ur
blankettlagen och åter bringas i kräft i landskapet genom en landskapsförordning.

2

Malet for socialvårdspolitiken skall vara att säkerstdlla tji:Jnstemas tillgänglighet för alla befolkningsgntpper oberoende av förmögenhet, sarnhlillig ställning, boningsort eller motsvarande omständigheter; Avgiftspolitiken bör hlirvid anvllndas som ett medel for att uppnå de sodalvårdspolitiska målen. För
gerwmftir<mdet av dessa mål anger nlimnda arbetsgrupp fem olika principer utifrån vilka avgiftspolitiken

Mr jOrverkliga.s:
".a) Vid utvecklandet av avgijrspolitihm borde utgångspunkten vara at1 finansiering av tjänsterna i
huvudsak sker med skattemedel och att social rdttvisa och sen'>icenyttjamas jämlikhet iakttas, att
avgifterna i'lr förenliga med social- och Mlsovårdspolitiska målen samt att kommimerr.a ges utökad
fri.het och utökat ansvar vid jaststiillande av avgifterna.
b) Om avgiftsfria tjiinster stadgas liven i fortsamringen genom lag.
c) Maximi.beloppet for den avgift som uppMrs för tjänster kan begränsas i följande fall:
- då till servicenyttjandet anknyter sig be.tydande samJUilliga intressen,
• då ur en servicenyttja:rens synvinkel Mg avgift kan .förhindra utnyttjande av niJdvändig service och
·· dd befollmingens jtimlikJu:t flirutslitter alt de avgifter som uppbt:irs för tjänsten inte
ett vi:Jsentligt
siltt avviker i ollka delar av Landet eller landskapet.
d) Servicenyttjama skall ha rätt att få all den vård, omsorg och det underMll som hör till ifrågavarande service-, eller vårdforrn utan att erlilgga tilUJ,ggsavgifter utöver den stadgade avgiften.
e) Det iir nödvdndigt att även .förmögenheten beaktas vid fastsUilkmde av klientavgiftema. "

på
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Samtidigt borde vissa bestämmelser i blankettlagen (46/84) uppdateras. Till följd
ziv det omfattande ingrepp som en ändring av blankettlagen (46/84) således skulle
.medföra, föreslår laudskapsstyrelsen att en helt ny landskapslag antas att gälla i
landskapet. Genom förslaget till l:andskapslag om tillämpning i landskapet Åla.fld av
riksförfattningar om socialvård blir sodalvårdslagen och lagen om klientavgifter inom
social- och hälsovården tillämpliga i landskapet, medan riksförfattningar på lägre nivå
i;m lag kan antas genom en landskapsförordning med de undantag landska,psstyrelseu
förskriver.

Eftersom den förslagna landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av
riksförfattningar om socialvård upphäver vissa riksförordningars tillämplighet i landskapet bör lagförslaget och den till framställningen bifogade bla.~kettförordningen träda
i kraft samtidigt I.andskapsstyrelsen föreslår därför att landskapsstyrelsen med stöd av
20 § 3 mom. självstyrelselagen sl'lllle fatta beslut om en gemensam ikraftträdelsedag
såväl den föreslagna lagändringen som den avsedda landskapsförordningen.

4. Ärendets beredning

l.andskapstyrelsen beslöt den 16 november 1993 tillsätta en arbetsgrupp med
uppgift att granska gällande avgiftssystem inom socialvården sru:nt dess anknytning till
avgiftssystemet inom llälso- och sjukvården. Under beredning av ärendet inbegårde
arbetgruppen synpunkter och förslag till förändringar av lagstiftningen om avgifter

inom socialvården av komm.unerna, Mariehamns stad samt Ålands handikappförbund.
Arbetsgruppen överlämnade sitt betänk.ande med åtgärdsförsiag till landskapsstyrelsen
den 24 maj 1994.

Eftersom förevarande lagförslag har utformats med utgång&punkt från nämnda
betänkande, samtidigt som förslaget medför större besluta11de1'ätt och ökad handliugsfrihet för kommunerna än vad gällande lagstiftning me-,,dger, har landskapsstyrelsen i.ute
begärt in kommunernas yttrande över lagförslaget.

.5. Förslagets verkningar
Förslaget torde inte me.dfö:ra några organisat01iska verkningar varken för kommunerna eller landskapet.
För kommunerna medför förslaget en större handlingsfrihet vid fä.ststfill:ande1t av
avgifterna, vaifö.r de ekonomiska effekterna av förslaget ål' svåra att förutse. De
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'~konomiska

verkningarna är beroende av på vilket sätt kommunerna utnyttjar de
möjligheter som förslaget medger"
Förslaget torde inte fä några verlminga:r på landskapsandelama, eftersom klientavgiftema enligt landskapsandelssystemet inte skall påvedra 1andskapsandelsbeloppen och
inte räknas med då kostnadsfördelningen mel!an landskapet och den kommunala sektorn
bestäms. Förslaget torde inte heller i övrigt medföra några ekonomiska verkningar för
landskapet.

.DE1'AlJMOTIVERING

1. Landskaps/ag om tillämpning i landskapet Åland av riksföifattningar om socialvård.
Förslaget till fandskapslag överenstämmer i sak med gällande landskapslag om
tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande socialvården (46/84).
Enligt förslaget intas en bestämmelse genom vilken lagtinget till landskapsstyrelsen
delegerar rätten att i landskapsfö:ro:rdning göra :riksförfättningar på lägre nivå än lag
tillämpliga i landskapet. Avsikten är att tilfä.mpligheten i landskapet av socialvårdsförordningen (FFS 607/83), förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården
(FFS 912/92) samt förordningen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal
inom socialvården (FFS 804/92) förslås flyttat till en llandskapsförordning (blankettförordning).

övriga förändringar i lagförslaget i jämförelse med gällande blankettlag (46/84) är

närmast av teknisk karaktär.

2. Landsh:ipslag om ändrlng av land.skapslagen om tillämpning av 'lagen angående
special.omsorger om utvecklningsstlJrda.

1 §. Den ändring av hmdskapslage:n om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (48178, änd. 79/92) som genomfördes i avvaktan på
landskapsandelsreformen och som va:r avsedd att vara temporär föreslås härmed
upphävd. De ändringar (FFS 739/92, 1099/92) som vidtagits av lagen om spedalomsorger om utve.ddingsstörda (FFS 519177) efter den 31 december 1992 är av sådan
kardktär att de inte föranleder avvikelser i landskapslagen eller i övergångsbestämmelserna till de:i:ma landskapslag.
3a §. Me.d avvikelse från vad som stadgas i 74 § lagen om specialomsorger om
utvecklingstörda föreslås en hänvisning till en landskapsförordning. Hänvisningen avser
ovannämnda samt bifogade utkast till landskapsförordning genom vilken bl.a. riksför-

6

Ämlring av blankettlagar inom socialvården

ordningen om yrkesutbildad personal inom socialvården (FFS 804/92) skulle bli
tillämplig i landskapet

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lagar.

Lagtext
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1.

LANDSKAPSLAG
om tillämpning i landskapet Åland
av riksförfattn.ingar om sodalvård

I enlighet med lagtingets beslut stadgas:
l

§

Socialvårdslagen den li7 september 1982 (FFS 710/82) och lagen den 3 augusti
1992 om klientavgifter inom social- och hälsovården (FFS 734/92) skall) med i denna
lag angivna avvikelser, tillämpas i landskapet Åland.
Ändring av de i 1 mom. angivna lagarna gäller i landskapet från det art de träder
i kraft i riket, om inte annat följer av denna lag.
2§
I landskapet gäller följande avvikelser från bestämmelserna i socialvårdslagen::
1) hänvisningen i 2 § till lagen om planering av och statsandel för social- och
hälsovården (FFS 733/92) skall i landskapet avse landskapslagen om planering av och
landskapsandel för socialvården (71193),
2) bestämmelsen i 8 § beträffande statstjänsteman skall i landskapet gälla 121.ndskapstjänsteman,
3) bestämmelsen i 10 § l mom. om skyldighet för kommun att ha en yrkesutbildad
personal för verkstfillighetem av socialvården utgör inget hinder för att två eller flera
kommuner har gemensam personal,
4) bestämmelserna i 43 § skall tillämpas så att det som gäller för staten och
kommunen även skall gälla för landskapet,
5) hänvisningen till rikets kommunallag i 46 § 2 mom. skall i landskapet avse
kommunallagen för landskapet Åland ( I ) ,
6) hänvisningen i 54 § till sådana organ som avses i 6 § 1 mom. fofä.hälsolagen
(FFS 66/72) skall i landskapet avse hälsonämnden enligt landskapslage11 om hälso- och
sjukvården (60/93) och
7) bestämmelserna i 57 § beträffande tystnadsplikt för persone!' i statlig och
kommunal anstiillning skall tillämpas även på den som är anställd av landskapet och
handhar i lagrummet avsedda uppgifter.
Lagen om klientavgifh;r inom social- och hälsovården skall enligt denna lag äga
Hllämpning i landskapet till den del bestämmelserna gäller socialvården. Hänvisningen
i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården till 32 § 3 mo1l1; gnmdskolelagen skall i landskapet avse 21 § 3 mom. grundskolelagen för landskapet Åland (18/~}5).
Hänvisningen till 4 § 1 mom. 4 punkten lagen om planering av och statsandel för
social-· och hälsovården i 12 § lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
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--------skall i landskapet avse 3 § l mom. 4 punkten landskapslagen om planering av och
landskapsandel för socialvården.

3§
De förvaltningsuppgifteir som enligt i 1 § angivna fönattningar ankommer på
:dksmyndighet skall i landskapet handhas av landskapssty:relsen, såvitt fråga är om
uppgifter som faller inorn landskapets behörighet.
4 §
Beslut som fattats med stöd av denna lag överkla,gas enligt bestämmelserna i de
författningarna som avses i 1 och 5 §§, dock så att beslut som myndighet under
landskapssty:relsen fattat och som inte gäller avgift över.klagas hos landskapsstyrelsen
samt beslut som landskapsstyrelsen fattat överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen.

5§
Landskapsstyrelsen kan inom landskapets behörighet genom landskapsförordning
besluta att författningar som utf"ardats med stöd av de lagar som avses i 1 § 1 mom.
skall tillämpas i landslrapet Aland oförändrade eller med de ändringar landskapsstyreI-

sen föreskriver.
Nfumare bestämmelser om verkställigheten och tilliitnpningen av den.'la lag ut!ardas
vid behov genom landskapsförordning.

6§
Denna lag träder i kraft den
Genom denna lag upphävs landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av
vissa riksförfattningar rörande socialvården (46/84).

2.

LANDSKAPSLAG
om ändring av

lan~kapslagen

om tilHimpning av lagen

angående specialomsorger för utvecklingsstörda
I enlighet med lagtingets beslut
ändrdS 1 § 2 mom. fandskapslagen den 11 juli 1978 om tillämpning av lagen
angående specialomsorger om utvecklingsstörda (48178), sådant det lyder i land··
skapslagen den. 8 december 1992 (79/92)) samt
fogas till lagen en ny 3a § som följer:

9

Lagtext
-----··~--·------------~---·--·-·---·

1§
- -- - --- -- -- - --- - - --- - - - - - -- - -- - -- - - - - - - - - - - -- - - -- -- Den i 1 mom. nämnda lagen och de med stöd av densamma utfärdade bestäm.melser tiUiimpas i landskapet sådana de lyder då denna lag träder i kraft. Sker därefter
ändring i sagda författningar, skall de ändrade bestämmelserna gälla i landskapet från
tidpunkten för deras ikrafttirädande i riket.
~

3a §
Kompetenskrav för tjänster vid ett kommunalförbund som avses i 3 § bestäms i

fa.ndskapsförordning.

Denna lag träder i kraft den

1\i'.fariehanm den 22 augusti 1995

Lantråd

Ragnar Erlandsson

Lagberedningssekreterare

Hans Selander

Bilaga I
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2.

SKAPSLAG

om ändring av landskapslagen om tillämpning av lagen

angående specialomsorger

ror utveckJ.ing§fjtörda

I enlighet med lagtingets beslut
ändras 1 § 2 mom. landskapslagen den 11 juli 1978 om tillämpning av lage:n
angående ~pedal.omsorger om utvecklingsstörda (48178), sådant det lyder i lallld-

skapslagen den 8 december 1992 (79/92), samt
fogas till lagen en ny 3a § som följer:
Gillkmde lydelse

Föresl.agen lydelse

1§

1§
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Den i 1 mom. nämnda lagen och de
~

Den i 1 mom. nämnda lagen och de
m1::.d stöd av densamma utf'ardade bestämmdsema tillämpas i landskapet sådana de
lyder då denna lag träder i kraft. Sker
därefter ändring i sagda författningar, skall
de ändrade bestämmelserna gälla i landskirpet :från tidpunkten för deras :ikraftträdani riket, dock så att de bestinmlelser
som träder i kraft efter den 31 december
1992 inte skall tillämpas i landskapet.

med stöd av densamma utrardade bestämmelser tillämpas i landskapet .sådana de
lyder då denna. lag träder i kraft. Sker
därefter ändring i sagda författningar, skall
de ändrade bestämmelserna gälla i landskapet fr.in tidpunkten för deras ikraftträdande i riket.

3a §

Kompetenskrav för tjänster vid ett
kmmnunalf'örbund som avses i 3 § bestäms i fandskapsförordning.

Denna lag träder .i kraft den

Bilaga Il

ANDSKAPSFÖRORDNIN
om tillämpning i lands.kapet .Åland
av riksförfättningar om socfalvå:rd

Med stöd av 5 § 1 mom. landskapslagen den
1995 om tillämpning i landskapet
Åland av riksförfattningar om socialvård ( /95), och 3a § fandskapslagen den 11 juli
1978 om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utveck:Jingsstörda (48178),
sådan den lyder i landskapslagen den
1995 ( /95), stadgas:.

1§
Med de avvikelser som anges i denna förordning och som följer av landskap.slagen
om tillämpning i landskapet Åland av riksförfättningar om socialvård ( /95) och
landskapsfagen om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (48178) skall följande författningar tillämpas i landskapet Åland:
1) socialvårdsfö:rordningen den 29 juni 1983 (FFS 607/83),
2) förordningen den 9 oktober 1992 om klientavgifter inom social- och hälsovård.en
(l<FS 912/92) samt
3) förordningen den 21 augusti 1992 om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad
personal inom socialvården (FFS 804/92).
Ändring av de i 1 mom.. angivna förordningarna skall tillämpas i landskapet från
det att de träder i kraft i riket, om inte annat följer av denna. förordning.
2§
I landskapet gäller följande avvikelser från bestämmelserna i förordningen 01n
klient'lvgifter inom social- och hälsovården:
1) förordningen skall äga tillämpning i landskapet tm den del bestänunelsema
gäller socialvården,
2) i stället för de avgifter som anges i 3, 4 och 32 §§kan avgifter uppbäras enligt
kommunens fastställda grunder,
3) landskapsstyrelsen fastställer högsta avgiftsbeloppe:n för den socialvård som
avses i 12, 13 och 14 §§ samt
4) som inkomster enligt 3 och 4 §§ samt 15 § 1 mom. kan, utöver vad i 27 och 28
§§ är stadgat, enligt prövning beaktas högst tre procent av berörda persons eller
personers sammanlagda beskattningsbara förrnögenhet eller föm1ögenhets försäkringsvä:rden.
Landskapsstyrelsen kan medge undantag från behföighetskra.ven enligt förordningen
om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården.

Bilaga Il
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3§
De förvaltningsuppgifter som enligt i 1 § angivna författningar ankommer på rikets
myndigheter sk.all i landslrapet handhas av landskapsstyrelseu, såvitt fråga är om
uppgifter som fäller inom fandskapets behörighetoområde.
Hänvisas i de i l § nämnda författningarna till bestämmelser i riksfa.gstiftningen
vilka äger motsvarighet i landskapslagstiftningen, skall hänvisningan1a anses avse
bestämmelserna i landskap:sfagstiftningen.
4§

Denna förordning träder i kraft den

Mariehamn den

Lantråd

Ragnar Erlandsson

Föredragande

NN

