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LANDSKAPSSTYREI..1SENS FRAMSTÄLLNING 
Ändring av landskapslagen om barndagvård 

nr 43 

FÖRSLAG 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om ändring av 

landskapslagen om barndagvård så att den subjektiva rätten till barndagvård i daghem 

eller familjedaghem utsträcks till att omfatta alla barn under skolåldern. 

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 1996. 





Ändring av landskaps/agen om barndagvård 1 

IYIOTIVERJNG 

1. Gällande lagstiftning om rätten till barndagvård 

Barndagvården i landskapet regleras sedan år 1973 i landskapslagen och 

landskapsförordningen om barndagvård för landskapet Åland (38/73 och 61173). 

Enligt bamdagvårdslagen har vårdnadshavare för barn under tre år en subjektiv rätt 

till kommunal barndagvård i daghem eller familjedaghem, från det att 

föräldrapenningsperioden enligt sjukförsäkringslagen gått ut. 

2. Landskapsstyrelsens arbete med ny lagstiftni11g om barnomsorg 

Landskapsstyrelsen tillsatte i september år 1994 en politisk referensgmpp för 

utarbetande av en ny bamomsorgslag och för översyn av lagstiftningen om 

hemvårdsstöd. Gruppen överlämnade sitt betänkande i augusti i år. Betärikandet består 

av ett förslag till en ny bamomsorgslag samt förslag till nya modeller för· 
hemvårdsstödet. 

Enligt referensgruppens förslag till ny barnomsorgslag skall rätten till barnomsorg 

utvidgas till att omfatta alla barn under skolåldern. 

Landskapsstyrelsen har skickat referensgruppens förslag till ny bamomsorgslag på 

remiss kommunerna, Ålands Lärarförening rf. och Ålands Barnträdgårdlärare rf., till 

och med den 6 oktober. 

3. Rätten till barndagvård i riket 

Riksdagen antog år 1991 en ändring av lagen om barndagvård så att rätten till 

barndagvård utsträcktes till att omfatta alla bam under skolåldern. Genom temporära 

ändringar av lagen har dock utvidgningen av rätten till barndagvård uppskjutits. Den 

senaste ändringen (FfS 1496/94) skall tillämpas till och med den 31 december 1995, 

vilket innebär att utvidgningen av rätten. till barndagvård skall tillämpas från och med 

den 1 januari 1996, om inte ~~UCsdagen antar en ny ändring av lagen. Enligt det 

regeringsprognun den nya regeringen antog under våren skall rätten till barndagvård 

utvidgas från och med år 1996. Slutligt beslut om utvidgningen av rätten till 

barndagvård i riket kommer att fattas under höstens budgetbehandling i riksdagen. 
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LANDSKAPSLAG 
om ändring av landskapslagen om barndagvård 

I enlighet med lagtingets beslut 

upphävs lOa § landskapslagen den 11 juni 1973 (38173) om barndagvård, sådan den 

lyder i landskapslagen den 3 december 1985 (51/85), samt 

ändras lagens 2 § som följer: 

Gällande lydelse 

2 § 

Barn~ som icke uppnått läroplikts

åldem, kan erhålla barndagvård. Om 

särskilda omständigheter påkallar det, kan 

sådan vård ges även äldre bam, för vilka 

vård icke har ordnats på annat sätt. 

Barndagvården skall ordnas så, att den 

frä~jar barnets utveckling och inlämings

möjligheter samt erbjuder fortgående vård 

under den del av dygnet då sådan vård 

behövs. 

lOa § 

Konununen skall, utöver vad som är 

stadgat i 10 §, sörja för att vårdnadshavare 

för barn efter utgången av den tid under 

vilken moderskaps-, faderskaps- eller 

föräldrapenning kan utgå enligt 

sjukförsäkringsl.agen (FFS 354/63) efter 

eget val kan få antingen en sådan av 

komnmnen anordnad dagvårdsplats för 

barnet som avses i 1 § 1 eller 2 punkten 

eller stöd för vård av barn i hemmet 

Föreslagen lydelse 

2 § 

Den som är vårdnadshavare för ett 

barn med hemort i landskapet enligt lagen 

om hemkommun (FFS 201194), har rätt till 
kommunal barndagvård i daghem eller 

familjedaghem för sitt barn. 

Rätten till barndagvård uppkommer då 

föräldrapenningsperioden upphör enligt 

sjukförsäkringslagen (FFS 364/63) och 
upphör då barnet börjar i grundskolan eller 

får motsvarande undervisning på annat sätt. 

Barndagvården skall främja barnets 

utveckling och inlärningsmöjligheter. 

Bamdagvården skall ordnas under den del 

av dygnet det finns ett behov av 

barndagvård och skall i mån av möjlighet 

ordnas i den form vårdnadshavaren önskar. 

(upphävs) 
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(50/85) till dess barnet fyller tre · år. 

Dagvården skall såvitt möjligt anordnas 

den fonn barnets vårdnadshavare önskar. 

Bilaga 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 

1996. Åtgärder som lagen förntsätter tär 
vidtas innan lagen träder i kraft. 


