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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

10/1988-89 med anledning av land

skapsstyrelsens framställning till land

stinget med förslag till landskapslag 

angående ändring av landskapslagen 

om stöd för vård av barn i hemmet. 

Landstinget har den 19 december 1988 inbegärt lagutskottets yttrande över 

framställningen. Utskottet, som hört socialchefen Bengt Linde, får härmed anföra 

följande. 

I framställningen föreslås vissa tillägg till och ändringar av 1andskaps1agen om stöd 

för vård av barn i hemmet så att partiellt stöd skall kunna utgå när en förälder 

eller annan vårdnadshavare till barn under tre år är anställd i tjänste- eller 

arbetsavtalsförhållande och har förkortad arbetstid eller förkortar den på grund av 

vården av barnet. Den förkortade arbetstiden skall uppgå till högst 30 timmar i 

veckan. 

Utskottet, som konstaterar att förslaget ansluter sig tiJJ den nyligen införda 

möjligheten att få partiell vårdledighet för vård av barn, tillstyrker framställnin

gen med en precisering av 1 §. Även en arbetstagare som inte åtnjuter egentlig 

partiell vårdledighet men som på grund av vården av barnet har en deltidsanställ

ning skuJJe bli berättigad till det partiella stödet. Även personer i periodarbete 

el.dyl. skulle kunna åtnjuta partieJJ vårdledighet och därmed erhålla i lagen avsett 

partieJJt stöd om arbetstiden i medeltal uppgår till högst 30 timmar i veckan. De 

föreslagna ändringarna har sina motsvarigheter i rikslagstiftningen. 

Utskottet konstaterar att de i framställningen ingående förslagen får ekonomiska 

konsekvenser för kommunerna. På grund av ärendets brådskande natur har kommu

nerna inte kunnat höras. Förslaget har dock aviserats i social- och hälsovårdspla

nen för de kommande fem åren, som utsänts till kommunerna, samt i motivering

arna till 1989 års ordinarie 1andskapsbudget. Utskottet önskar allmänt framhålla 

att reformer av förevarande slag bör planeras i samråd med kommunerna. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte anta det i fram

ställningen ingående lagförslaget i föl

jande lydelse: 
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Landskapslag 

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

(Ingressen lika som i framställningen). 

1 § 

Vårdnadshavare för barn som är under tre år har rätt till partiellt stöd för vård 

av barn i hemmet om vårdnadshavaren är partiellt vårdledig eller är anställd på 

deltid och arbetstiden på grund av vården av barnet uppgår till i medeltal högst 30 

timmar per vecka. 

6a och 9 §§ 

(Lika som i framställningen). 

Denna lag tillämpas, utan hinder av vad som bestämts i 16 §, från den 1 mars 

1989 och gäller till utgången av år 1989. (Uteslutn.). 

Mariehamn den 20 december 1988 

På lagutskottets vägnar: 

Gunnevi Nordman 

ordförande 

Lars Ingmar Johansson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Nordman, ledamöterna 

Christer Jansson, Karlsson och Wiklöf samt ersättaren Sven-Olof Lindfors. 


