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LAGlITSKOTIETS BETAi\JKANDE nr 16 /1983-84 

med anledning av lan<lskapsstyrelsens fram

ställning till landstinget med förslag tilJ 

1) landskapslag om tilHimpning i landsbpet 

Aland av socialvfrrdslagen och 

2) landskaps] ag om ändring av 1 §landskaps

lagen angående tillämpning av vissa för

fattningar rörande barnskydcl i landskapet 

Åland. 

Landstinget har den 14 december 1983 inbegärt lagutskottets yttrande över fram

ställningen. Utskottet, som hört landskapsstyrelseledamotenChrister Jansson, 

sociaJchefon Bengt Linde och socfr11dircktörcn Leif .T;rnsson, f{ir hfiimed vönlsrnnt 

anföra följande. 

Fr:1mst~illningen syftar till att upphäva den gällande landskapslagen om social

h.iii lp från 1956 jämte några övriga lagar inom socialvårdens område. I stället 

sk11lle rikets nva socialvårdslag (FFS 710/82) som trädde i kraft senaste års-
" '-· I 

sk i f tc, nntas att gälla även i landsk;1 pct mc<l vissa undantag. Sy f tct med den 

nya rikslagen har varit att helt revidera gällande bestämmelser så att de 

funktionella, administrativa och ekonomiska förutsättningarna för kommunernas 

socialvtlrd tryggas och en grund skapas för utveckLmde av hela socialvt1nlcn. 

Den föreslagna nya lagstiftningen hör såväl i riket som i landskapet ntira 

sanunan med den tidigare antagna lagstiftningen om planering och landskapsstöd 

inom social- och hälsovården. Totalt sett avser den nya lagstiftningen att ut

jämna de ekonomiska skillnaderna mellan kommunerna och att utbygga och utveckla 

den sociala servicen. I den nya rikslagen ingår även närmare målsättningar för 

och definitioner av socialvårdens olika delområden. Rikslagen betonar 

kraftigare än tidigare behovet av att förebygga uppkomsten av sociala problem 

och att främja individens möjligheter att självständigt komma till rätta. Social

vårdslagcn har knraktärcn av en r:iml:ig för hcln socialvården. 

Utskottet har fäst särskild uppmärksamhet vid förslaget att den nya socialvårds

lagen skulle antas som blankettlag. Hittills har bestämmelserna om socialhjälp 

ingått i en för ändamålet särskilt utarbetad landskapslag. Beträffande förvaltningen 

av socialvården samt vissa andra specialsektorer inom området (t.ex. omsorger om 

utvecklingsstörda, barnskydd och trygganclc av underhöll för harn) har dock även 

tidigare blankettlagstiftning tillämpats. Utskottet konstaterar att blankettlag-
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stiftning är en metod som särskilt kommit atttilHimpas inom lagstiftnings

områden som är av tekniskt komplicerad karaktär eller som berör begränsade 

medborgarkategorier. I dylika fall har utskottet i allmänhet tillstyrkt me

toden. Socialvärden måste dock sägas vara ett område som förutom kommunal

förvaltningen även berör ett stort antal medborgare. Udskottet önskar därför 

betona att det ur självstyrelsepolitisk synvinkel är önskvärt och riktigt 

att i ärenden som det nu aktuella särskild åländsk lagstiftning utarbetas. 

Att blankettlagstiftning nu föreslås och tillstyrks av utskottet får därför 

ses endast som ett undantag från annars följda och omfattade principer. 

Utskottet har å andra sidan konstaterat att den nya socialvårdslagen, som nu 

föreslås antagen även i landskapet, på många punkter innebär förändringar och 

förbättringar såväl för kommunerna som för medborgarna. Att nu förkasta lag

förslaget och inbegära ett nytt särskilt utarhctat förslag t i 11 fandsk1pslag 

kunde därför innebära att såväl kommuner som medborgare går mi!ste om viktiga 

förbättringar i fråga om förmånerna. Den nya socialvårdslagen återspeglar 

dessutom en ny och modernare syn på socialvården i dess helhet vilken borde 

gälla även för det åländska samhället. Utarbetande av en särskild åländsk 

framställning skulle med all sannolikhet ta en betydande tid i anspråk. Som 

ovan framgått har förslaget även nära anknytning till den landskapslagstift

ning om planering och landskapsstöd inom social- och hälsovården, som lands

tinget antagit och som trätt i kraft vid årsskiftet. Gällande landskapslag 

om socialhjälp saknar dessutom motsvarighet till de genomgripande förändringar 

som genomfördes i rikets dåvarande lag 1980 och är därför redan kraftigt för

åldrad. Av nämnda orsaker har utskottet beslutat tillstyrka att lagen nu 

antas som blankettlag. Utskottet anser dock att uppgörande av förslag till 

en särskild åländsk socialvårdslag snarast bör upptas på lagberednings

progrannnet och att beredningen av en sådan lag vidtar så snart resurser här

för föreligger. Utskottet har till sitt betänkande fogat en hemställnings

kläm härom. 

Detaljmotivering: 

1 §. Utskottet har omarbetat paragrafen så att förutom rikets socialvårdslag 

även socialvårdsförordningen, förordningen om avgifter för social-service samt 

förordningen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom social

vården skulxe antas som blankettlagstiftning. Nämnda förordningar hör nära 
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ihop med lagen, vars tillämpning dem förutan hlir svår. Utarbetandet av särskilda 

åländska förordningar kan knappast heller förväntas inom en snar framtid.I fråga 

om hchörighetsvi11korcn för personalen inom socialvilrdcn konst~1tcrar utskottet 

att rikslagstiftning redan nu tilHimpas i landskapet enligt landskapslagen om 

förvaltningen av socialvården i landskapet Aland (30/51). Härtill kommer att 

landskapsstyrelsens förordningsrätt enligt 13 § 3 mom. självstyrelselagen 

begränsar sig till föreskrifter angående verkställighet och tillämpning av 

landskapslag, varför många av de bestämmelser som nu ingår i rikets för-

ordningar måste införas i landskapslag. Inarhetande 

av dylika bestämmelser i en eventuell landskapslag skulle av allt att döma 

ytterligare försena tillkomsten av en tidsenlig; åländsk sociaJvårdslag. 

~· I rikslagens 66 § ingår en bestämmelse om att länsstyrelse för högst 

fem är i siindcr kLm bevilja konunun hcrriclsc frfrn skyldighet att inriitta 

socialdirektörs- eller socialsekreterartjänst. Sådan befrielse skulle i 

landskapet beviljas av landskapsstyrelsen. Utskottet anser att kommun som 

i enlighet med 2 § 3 punkten förenat sådan tjänst med annan tjänst i kommunen 

eller inrättat med annan kommun gemensam tjänst inte skulle beröras av skyldig

heten att begära befrielse. Punkten har därför kompletterats med ett omnämnande 

härom. I landskapet skulle det sålunda bli möjligt för kommun att förena social~ 

sekreterartjänst med annan tjänst i kommunen, exempelvis med.kommunsekre-. 

terartjänsten eller annan administrativ befattning. 

Den föreslagna 4) punkten har införts i ett nytt 2 mom. vari intagits en 

hänvisning till förordningen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad 

personal inom socialvården. I framställningen hänvisas till socialvårds

lagens 10 § 3 mom., i vilken dock några materiella bestämmelser beträffande 

behörighetsvillkor inte ingår. 

_Genom en temporär ändring av rikslagen (FFS 1056/83) har 
införts bestämmelser om att statsandelar till kommuner för kostnader för 

socialhjälp, barnskydd och vård av personer tillhörande zigenarbefolkningen 
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vilka uppkonunit före år 1984 skall utbetalas först 1985 och 1986. Landstinget 
h2.r tidigare förkastat en framställning (nr 17/1983-84) om uppskjutande av 

utbetalningen av vissa 1andskapsandelctr inom social- och htilsovtinlcns 01111·:'hlc. 

För undvikande av oklarhet om t i 1 rnmpl ighctcn i landsbpct av den temporära 

ändringen av rikslagen har utskottet kompletterat 1 morn. l med en ny 9) 

punkt, vari sägs att nämnda ändring inte skall tillämpas här. 

!J.. Framställningens 4 § föreslås utgå, varför. dess 5 § blir 4 §. Behovet av 

en särskild landskapsförordning torde vara ringa eftersom rikets motsvarande 

förordningar föreslås gälla även i landskapet. 

I framställningen föreslås att 65 § i landskapslagcn om socialhjälp i land

skapet Aland (21/56) skulle förbli gällande. Paragrafen ingick som en ny 

paragraf i landskapsstyrelsens framställning nr 17/1983-84, vilken dock 

förkastats av landstinget. Av denna orsak utgår orrmämnandet av paragrafen . 

.i\.ndringen av 3 mom. föranleds av att hänsyftning påde i riket upphävda motsvarande 

lagarna ingår endast i 62-65 §§ socialvårdslagen. 

T l ngtcxten t i 11 tindri ngs förs 1 ;1 get rö nml le 1 ;md s k1ps1 ;igen ;mµJicndc t i 11 iimpn i ng 

av vissa författningar rörande barnskydd i landskapet Åland har utskottet in

fört den nya barnskyddsförordningen av den 16 december 1983 (FFS 1010/83) i 

stället för 1936 års motsvarande förordning. Den nya förordningen har trätt 

i kraft i riket vid årsskiftet. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslfl 

att Landstinget måtte antaga de i fram

ställningen ingående lagförslagen i 

följande lydelse: 

L a n d s k a p s 1 a g 

om tillämpning i landskapet Aland av vissa riksförfattningar rörande socialvårcbn. 

I enlighet med landstingets beslut stadgas: 
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§. 

Följande riksförfattningar skall, med de undantag som anges i denna lag, 

äga tillämpning i landskapet Aland: 

1) socialvårclslagen den 17 september 1982 (FFS 710/82), 

2) sociaJvörds förordningen den 29 juni 1983 (FPS 607 /83), 

3) förordningen den 2 december 198:i om avgifter för socialservice 

(FFS 887/83), samt 
4) förordningen den 2 december 1983 om behörighetsvillkoren för yrkesut-

bildad personal inom socialvården (FFS 888/83). 

De i 1 mom. avsedda författningarna tillämpas siklc:ma de lyder när denna 

lag träder i kraft. Sker därefter ändring skall de ändrade bestämmelserna 

gälla i landskapet från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket. 

~ ~. 

I landskapet gäller följande avvikelser från bestämmelserna i socialvår<ls

lagen: 

1) hänvisningarna i 2 § och 13 § 1 mom. ti 11 lagen om planering av och 

statsandel för social- och hälsovården skall i landskapet avse landskaps

lagcn om planering och lanclskapsstöd inom social- och hälsovården (63/83), 

2) bestämmelsen i 8 § beträffande statstjänsteman skall i landskapet 

gälla landskapstjänsteman, 

3) bestä11m1elsen1a i 10 § 1 mom. om skyldighet för kommun att inrätta sociuJ -

direktörs- el1 ei: socialsekreterartjänst ~ch j 6<?_J_()!_Tl _ __!ll_S2j_1~_,g_h_e_t_J_?_r_ Ui_n_sst)'!'__C} _s_c~_1 
att bevilja kommun befrielse frän att inrätta sådan tjänst utgör inte hinder 

för att förena tjänsten med annan tjänst i kommunen eller för två eller flera 

kommuner att gemensamt anställa social<lirektör eller socialsekreterare, 

(uteslutn.) 

4) besttimmelse111a 1 13 § 1 mom. om rcaliscringsplan skall i l::mdskapet avse 

verksamhetsplan, 

5) bestämmelserna i 43 § skall tillämpas så att det som gäller för staten 

och kommun även skall gälla för landskapet, 

()) hUnvisningcn till rikets kommunallag i 46 § 3 mom. shl11 i lan<lsbpct 

avse kommunallagen för landskapet Aland (5/80), 

7) det som i 48 § sägs om sökande av ändring i statlig myndighets beslut 

skall tillämpas även på beslut som fattats av landskapsmyndighet, varvid 

bestämmelserna i lagen om tillämpningen i landskapet Aland av 1agen om tindrings

sökan<le i förvaltningsärenden (FFS 182/79) skall tillämpas, 

8) bestärrnnelserna i 57 § beträffande tystnadsplikt för personer i statlig 

och konmmnal anställning skall tillämpas även på den som är anställd av land-
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skapet och handhar i lagrtumnet avsedda uppgifter, 9ch 

9) bestämmelserna i 61a § lagen om tcmporiir Lindring av socialv{lnlslagcn 

O:FS 1056/83) skn11 inte tilliimp;is i Lmdsk1pct. 

Bestämmelse111a i förordningen om behörighetsvillkoren för yrkesutbilclai 

personal inom socialvården utgör inte hinder för anställande av person som 

erhållit motsvarande utbildning i något av de övriga nordiska länderna. 

Landskapsstyrelsen kan även medge undantag från behörighetsvillkoren. 

Hänvisningarna i förordningen om avgifter för socialservice till lagen om 

barndagvård skall i landskapet avse landskapslagen om barndagvård (38/73). 

3 §. 

De- förvaltningsuppgifter som enligt de i 1 § 1 mom.avsedda författningarna ankom
r.~;- pci statsrådet ,sociul- och hälsovårdsmini.sterict ,socialstyrelsen 01e'h länsstyrelse 

skall i landskapet handhas av landskapsstyrelsen, om dessa uppgiftercnUgt 

självstyrelselagen för Aland ankommer på landskapet. 

(Utcslutn.) 

4 §. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984. 

Genom l:lgcn upphiivs 

landskapslagen om socialhjälp i landskapet Aland (21/56), med undantag 

av lagens 5 § (uteslutn.) 

landskapslagen om förvaltningen av socialvården i landskapet Aland (30/51), 

landskapslagen om biträdande delegation för social- och hälsovård (31/78) 

samt 

landskapslagen om kommunal hemvårdshjälp (14/67). 

I fråga om de i 1 mom. angivna lagCirna tillämpas bestämmelserna i 62-65 §§ 

soci:iJvt1rdsl~1gcn pu motsvarande siitt som i Cdg;1 om de L1g;1r som niimns i bl§ 

socialvårdslagcn. 

L a n d s k a p s 1 a g 

om ändring av 1 § landskapslagcn angående tillämpning av vissa författningar 

rör;mdc barn skydd i 1 ;mdsk:ipct !\ 1 ;111d. 

I enlighet med landstingets beslut ändras 1 § 1 mom. landskapslagen den 4 mars 

1977 angående tillämpning av vissa författningar rörande barnskydd i landskapet 

Aland (13/77) som följer: 

I-



-7-

1 §. 

Barnskyddslagen den 5 augusti 1983 (FFS 683/83) och barnskyddsför

ordningen den 16 december 1983 (FFS 1010/83) äger, med nedan i denna 

lag angivna avvikelser, tillämpning i landskapet J\land. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984. 

Utskottet föreslår vidare 

att Landstinget hos landskapsstyrelsen hem

ställer om utarbetande av en ti 11 landskapets 

förhållanden anpassad socialvårdslag så snart 

behövliga resurser för detta arbete föreligger. 

Mariehamn <len 11 januari 1983. 

På lagutskottets vägnar: 

Sune Eriksson 

ordförande 

Lars Ingmar Johansson 

sekreterare. 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordf. Sune Eriksson, v.ordf. 

Curt Carlsso11, ledamöterna Andersson, Börje Eriksson och J.-E.Lindfors 

(delvis) samt ersättaren S.-0.Lindfors (delvis). 


