1981-82 Lt-Ls framst.nr 9-Lu.
LAGlITSKOTTETS BET.itNKANDE nr

13/1981-82 med

anledning av landska..,sstyrelsens framställning till
till l<mclstingct med l!frslag tilI
l} landskans lag ang.1ende ändring av landskaps lagen om barndagvflrd och
2) landskaus lag angående ändring av 1 7 och
18 § ~ landskanslagen om folkhälsoarbetet.
Landstinget har inbegärt lagutskottets yttrande 0ver ovannämnda framställning. Utskottet har i ärendet hi:irt dåvarande landskansstvrelseledamoten May Flodin, socialchefen Bengt Linde, socialdirektören Leif Jansson
och socialsekreteraren Kerstin Borenius.

~d

anledning härav Hr utskot-

tet vördsamt anföra följ ande.
Föreliggande framställning avser framförallt att utveckla

hemmav~rden

av

barn vid sidan av andra dagv1.rdsfonner. I denna avsikt fr\reslftr landskansstyrelsen att landskansunderst0d skulle kunna erläggas

~t

kommun f!-ir bidrag

kommunen utbetalar till familjer fi:)r sfi.dan vård. Av framställningens motiveringar liksom av landskaosstyrelsens budgetförslag för 1982

framg~r

vi-

dare att landskansstyrelsen har avsett att fastställa ett högsta belonn
för kostnaderna ner anordnad barndagvftrdsnlats som skulle godkännas som
berättigande till landskansandel. Denna nrincin framkommer även ur

lal~

förslagets 14 §. Utskottet har unnfattat dessa motiveringar och f0rslag
sA att landskapsstyrelsen skulle ges större möjli.P;heter att styra inriktningen av barndagvilrden och dess olika former i kommunerna. Som
grund för förslaget torde även ha legat en strävan att stävja
kostnadsutvecklingen inom barndagv1rden genom en omfördelning
från mera kos tnadskrävande dagv:lrd i institutioner tj 11 I;) rm-1n
för den billigare

hemmav~rden.

En fortsatt utveckling av barndagvården i landskanet är p~kallad,
särskilt i landskommunerna.Av för närvarande totalt SSIJ daghernsnlatser
finns 134 nå landsbygden och av 50 platser inom den ledc.a famil jedav:v,~rden
finns 12 nå landsbygden. Utskottet har erfarit att statsanslaget fi:)r 1Jarndagv2rd (vård i daghem och
stigit med ?:Sver 20

%•

Eamiljedagvårc1) i 1982 Ars hudget

Även det anslag som i riket beviljas fl:)r vård av

barn i hemmet ("föräldralön") har i det närmaste fördubblats.

~~d

hänsvn

')

-

L.

-

till dagvårdens nuvarande situation i landskauet hör således en fortsatt
utveckling av olika vårdformer klll1Ila ske även här utan st:-Srre omfördelningar mellan de o1 ika formerna.
Utskottet har för sin del inte något att anföra mot att nya alternativ
i fråga om dagvårdsfonnerna skapas genom infrirande av det s:l kallade
föräldrapenningsystemet sA.som ett till landskanslillderstöd berättigande system. Hemmavården av barn ökar i viss mån vaJfriheten fiir föräldrarna och innebär ur samhällets synvinkel vissa inbesuaringar

genom

att framför allt vårdplatserna i daghem men även inom farniliedagvArden
är betydligt dyrare att unnrätthil.lla. l\ andra sidan m1.ste man en 1igt
utskottets tmnfattning betrakta

hernmav~.rden

nämast som ett koffiY)lement

till andra vårdformer. För många föräldrars del korrmenserar f0räldrali:5nen inte den uteblivna inkomsten från fr)rvärvsarbete. Vidare bnr beaktas !)nskemålen att unDrätthnlla yrkeskunskaner och utbildning genom
aktivt deltagande i förvärvslivet, sociala kontaktbehov och svårigheten i m:mga fall att erh!11la längre tjänstledigheter för att v!1.rda
barn i hemmet. I sammanhanget blir ytterligare beaktas att den lagstadgade moderskausledigheten nyligen förlängts till 111/2 mmader.
Utskottet har sålunda biträtt fors laget om att
bland de lagstadgade vårdformerna och att

hernmav~rd

av hRm inf'irs

landskaDsmderst~o

härf')r

skulle klll1Ila utgå. Däremot har utskottet inte omfattat landskansstvreJsens förslag till tillägg till 14 § enligt vilket landskansstvrelsen skulle
faststälJa ett högsta driftskostnadsbelopn ner daghemsnlats som berättigar till landskansandel. I.etta

belopp skulle enligt 1082

~rs

budgetförslag vara lika stort oberoende av vårdform. Enligt lffmgifter
utskottet inhämtat skulle ett dylikt svstem komma att

inneh~ira

en avse-

värd minskning av landskapsandelama särskilt för s-ldana kommmer som
hittills s0t.sat nå en utveckling av dagv-lrden. llit kan inte m1scs tind:1mt1 benligt 2tt nå detta sätt n3.verka en redan fl'irverkligad inriktning; av
cagv~rdcn 5orn

därtill grmdar sig n:'.1 en av konnmmen unl1giord och av

landskar:s: t:'' reJsen fastställd T)lan. Målsättningen.

att skaDa nva re-

:;.,,:r::oeY ; l:J:rrnu:neT där sådana hittills inte funnits är likas-1 riktir., men

detta. E~·rd' inte ske 11.<1 bekostnad av de kommuner som redan ska'lat en väl fmgerande dagvi'lrd.
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LC1Ildskansmyndighete1na har givetvis ett visst behov av att styra inriktningen och kostnadsutvecklingen beträffande den kommunala bamdao;v:irden.
fe viktigaste mCii lighetema utg0rs av den landskansomfattande

planen fär barndagvården och landska11sstvrelsens befogen.h.eter i fr:lga
om

fastställelse av de kornmtmala dagvJJ.rdsnlanerna. TTtskottet har

med tanke härp!l n8.got omfonnulerat 12 § fljr att

~.rtterligare

betona den

landskapsomfattande planens betydelse som norm för de kornmtmala Dlancma.
Besvärsbestämmelsema i 30 § har omformulerats i förtvdligande svf'te.
Utformningen rnotsv;irar utskottets förslaP hcträf fonde bcsvärsbest:immelsema i förslaget till ellag (Lu bet. nr 12/1981-82).
övriga ändringsförslag ärnärmast av stilistisk natur.
~d

hänsvn till det ovan anförda får utskottet vördsamt firesl :'i
att Landstinget m-ltte antaga de i f'ramställningen in.!.Jbende lagfnrslagen i
j Clllde 1ydelse :

F>)J-

Landskanslag
ang~.ende

ändring av landskanslagen om bamdaov:'lrd.

I enlighet med landstingets beslut
ändras. 1, 9 och 12 §§, J3 § 2 mom. (uteslutnj, 18 och 30 §§ lancl.skanslaB:en den 11 jrn1i 1973 om bamdagv.-1.rd (38/73), av dessa 1a.~zrum (~_!!es1U.!.Q.J
30 § sådan den lvder i landskanslagen den 2 mars 1976 (6/76), samt
fogas til 1 lagen en ny 19 a § och till 2 3 §, s 1.dan den 1vder i 1 ondskanslagen den 2 mars 1976 (6/76)

~

ett nvtt 3 mom som fölier:
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1

~.

:Med barndagvård avses i denna lag
1) vård av barn i en för ändamAlet inrättad anstalt, benämnd d a g h e m;

2) vård av barn i enskilt hem eller tmder andra familjeliknande förhilllanden, varvid vttrden benämns f a m i 1 j e d a g v å r d och hemmet
f a m i 1 j e d a g h e m;

3) ledning od1 övervakning av barns lek och svsselsättning

inomhus

eller utomhus nå nlats eller område som reserverats härför; samt
4) förälders vård av barn i (uteslutn) !!~~!·
9 §,

Landska!)sstyrelsen godkänner :1rligen (liteslutn) en 1 a n d s k a n e t
o mf a t t a n d e

n 1 a n

för

ordnande av ban1dagv,-1rden mder de fem

följande kalenderåren.

12 §.
T)agvårdsnlanen godkännes av komrnmfullrnäktige (uteslutn) och mderställs
landskansstyrelsen för fastställelse inom tid som landska11sstvrelsen bestämmer.
(2 mom lika som i framställningen.)
Planen skall fastställas oförändrad, dock så att däri kan göras justeringar
av rättelsenatur. Om den del av nlanen som skall fastställas strider mot lag
eller annan författning eller mot senast godkända landskanet omfattande
nlan eller är den annars oändamålsenlig, skall den å terf"1rvis a5 fi1r nv
behandling. Anser landskansstyrelsen av ovan n:imnda skäl att inte he llcr
den ändrade nlanen kan fa5tställas, skall landskansstvrelsen meddela
kommmen härom samt fastställa nlanen i den form som landskansstvrelsen
anser ändamålsenlig.
Vid ändring av fastställd dagvårdsl)lan med anledning av 1-ndring i <len
(uteslutn) landskaDet omfattande nlanen eller av mman orsak skaJ 1 iakttas
vad i 1 - 3 mom är föreskrivet om godkännande och fastställande av nlan.

-s-

13 §,

Dagvårdsreglemente och ändring därav godkännes av korrnnunfullmäktige och
fastställs av landskapsstyrelsen. Vid fastställelsen skall i tilJ.änmliga
delar iakttas vad i 12 § 3 mom är stadgat.
14 §,

(Uteslutn .• )
18 §.

Landskaosandel utgår till korrnnun enligt i 14 §

sta~gade

grunder fir

av familjedagvård.en föranledda utgifter för avl0nande av personal, som f0rutsä tts i dagvårdsplanen

(uteslutn. ).
19a§

I

Omfattar korrnnlfils dagvårdsr.>lan (uteslutn) i 1 § 4 nlfilkten avsedd vArd
av bam kan korrnnlfilen tilldelas landskanslfilderstöd härfir inom ramen för
anslag i landskanets årsstat.
23

~,

(Lika som i framställningen.)
30 §.

över lagligheten av beslut som landskansstyrelsen fattat enligt denna
lag eller med st0d av den utfärdade bestämmelser f:h besvUr cm U5ras hos
högsta förvaltningsdomstolen om inte rumat följer av 2 mom.
över lagligheten av sådant beslut av landskaDsstvrelsen cfär rnotsV[lrande beslut enligt rikslagstiftningen fattas av länsstvrelse skall besvär likväl anföras hos socialstyrelsen. Vid ,J.ndringss"ikande ska11 hHr~Ld

iakttagas vad i lagen om ändringssökanc:l.e i förval tningsärenden

(FFS 154/50) är stadgat.

(Ikraftträdelsebestämrnelsema lika som

1

framställnincren.)

Landskanslag
angående ändring av 17 och 18 §§ landskar.>slagen om folkhälsoarbetet.
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I enlighet med landstingets beslut ändrasl7 § och 18 § 3 rnom
landskapslagen den 10 ma_i 1973 om folkhälsoarbetet (22/73), av dessa lagrum
17 § sådan den lyder i landskanslagarna den 14 aoril 1977 (31/77) och den
1 juli 1977 (62/77) samt 18 § 3 mom

s!\dant det lvder i landskanslagen

den 1 juli 1977 (62/77) som följer:
17 §,
Hälsovårdsstyrelsen skall :l.rligen utarbeta en verksamhetsnlan för
det i 13 § avsedda folkhälsoarbetet och det i 14a

~

avsedda anlitandet

av hälsocentralen för utbildning av hälsov:\rdsnersonal att gälla fr'>r de
närmast följ ande fem kalender.1.ren. Verksamhetsnlanen skall, i enlighet
med vad genom landskaosförordning stadgas, innehAlla en detalierad re0ogörelse för orrifattningen av kommlfilalförbundets folkhälsoarbete,

verk-

samhetsfonnema samt anläggnings- och driftskostnaderna. Planen godkännes
av förblildsfullmäktige och skall för fastställelse

underställas land-

skapsstyrelsen inom tid som landskansstyrelsen bestämmer.
(2 och 3 mom lika som i framställningen.)

Vid ändring av fastställd verksam.l-ietsnlan skall iakttas vad i 1-3 mom
är stadgat om utarbetande, godkännande och fastställande av verksarnhetsnlon.
(5 mom lika som i framställningen.)
18 §,
Reglemente och ändring därav godkännes av förblildsfullmäktil!e och
fastställs av landskansstyrelsen. Vicl fastställelsen skall i tillämnlir:a
delar iakttas vad i 17 § 3 mom är stadgat.
(Ikraftträdelsebes tämmelsen lika som i framställningen.)
Mariehamn den 2 mars 19 8 2
På lagutskottets vägnar:
Sune Carlsson
ordförande
Lars Ingmar Joh;:msson
sekreterare
Närvarande i utskottet: ordf Sune Carlsson, v. ordf Sune Eriksson, lech1mötema Bert Häggblom (delvis), Roald Karlsson och Jan-Erik Lii:tdfors (delvis)
samt ersättarna Olof M Jansson (del vis} och Roger Jansson (delvis).

