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LAGUTSKOTTETS betänkande m 7/1966 .över 

landskapsstyrelsens framställning till Å.lands 

landsting med förslag till landskapsl~g om 

kommunal hemvårdshjälp. (m 42/1966). 

Förenämnda framställning, varöver landstinget inbegärt lagutskottets 

utlåtande, har utskottet behandlat och fär för landstinget vördsammast 

framhålla följande: 

utskottet finner det vara av synnerlig vikt att landskapets lagstift

ning ifråga om hemvården följer utvecklingen i riket och att gällande 

landskapslag om kommunala hemsystrar därför anpassas efter motsvarande 

rikslagstiftning, varvid sådana avvikelser, som betingas av särförhäl

landena i landskapet, likväl böra beaktas. Utskottet hälsar därför lag

förslaget med tillfredsställelse. 

I vissa detaljer finner utskottet likväl skäl till anmärkningar. 

~ I mom. 2 har utskottet tillagt ordet "må" efter ordet "hem

värd~hjälp". Såsom momentet är avfattat, har det karaktären av ett ka

tegoriskt stadgande, medan dess innebörd synes vara· blott subsidiär i 

förhållande till den hemvårdshjälp, som mom. 1 är avsedd att tillgodo

se. Genom tillägget uppnås konformitet med rikets lag. 

13 §. Den förtegenhetsplikt, varom stadgas i denna paragraf, avser 

givetvis endast förbud att yppa,- vad tjänsteinnehavaren erfarit i sin 

sy~sla. Härav betingat tillägg har införts i paragrafen. 
'te -nligt mom. 1 i rikets lag deltager staten icke i kostnaderna för 

avlönande av vikarie för hemsyster, medan förslaget tillerkänner kom

mun rätt till land~kapsbidrag även för avlönande av vikarie 1 som under 

ordinarie hems;ysterns lagstadga_de ledighet på grund av semester, barns

börd eller sjukdom fullgör hennes tjänsteåligganden. Lagberedningssek

reteraren Sune Carlsson, som utskottet hört med anledning av ifrågava

rand~ avvikelse, har upplyst, att man i riket räknat med att tillgången 

pä hemsystrar skall vara sä stor 1 att arbetsuppgifterna under semester

tiden skola kunna fullgöras på grund av ömsesidig tjänstgöringsskyldig

het hemsystrarna emellan. I landskapet råder emellertid så stor brist 

på Utbildade . hemsystrar och även hemsystrar, som arbeta med dispens, 

att verkeamheten i allmänhet icke kan upprätthållas genom ömsesidig 

tjänstgöringsskyldighet, varför det bleve synnerligen betungande för 

kommunerna att enbart med egna medel bestrida kostnaderna för vikarien. 

nenna rätt till ersättning ur landskapsmedel grundar sig sålunda på 

landskapets särf örhällanden och borde icke medföra farhågor i kompensa

tionshänseende, men även om risk härför kan föreligga, bör stadgandet 

bibehållas, ty det är ju verksamheten som ~ådan, som mäste uppehållas. 
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Några oöverstigliga kostnader kan det icke heller bliva fräg·a om . 

I mom. 2 har antalet mantalsskrivna invånare i landskommun respekti

ve -Mariehamn uttryckts med siffror. 
·1s §. En omredigering av paragrafen föreslås i syfte att förtydli

ga densamma, varvid de tre momenten sammanförts till ett moment. 

Med hänvisning till ovanstående uttalanden och förslag får utskottet 

därför för landstinget vördsammast föreslå, 

1
1

• § mom. 2. 

att land.J3tinget ville godkänna lagförslaget, 

dock sålunda, att nedannämnda lagrum erhålla föl

jande lydelse: 

Kommunal hemvårdshjälp må givas även åldringar och andra, som äro 

i behov av särskild omvårdnad. 

13 §. 

Tjänsteinnehavare inom hemvårdsverksamheten och hemsamariter må 

icke för utomstående yppa vad de i sin syssla erfarit om familjer eller 

personer, som anlitat dem. 

14 § mom. 2. 

Landskapsunderstöd beviljas dock icke för avlönande av flera än en 

hemsyster för varje påbörjat antal av 1.500 mantalsskrivna invånare 

i landskommun och 2.500 mantalsskrivna invånare i Mariehamns stad, så

vida icke landskapsstyrelsen på grund av kommuns vidsträckthet eller 

trafik- och bostadsf örhållanden anser särskilda skäl föreligga att an

norlunda förordna. 

18 §. 
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1967. Genom densamma upphäves 

landskapslagen den 16 april 1952 om kommunala hemsystrar i landskapet 

Åland (9/52) jämte däri senare företagna ändringar, dock sålunda, att 
kommunal hemsyster, som vid lagens ikraftträdande innehar tjänst, bibe

hålles vid sin rätt till de löne- och naturaförmåner, som tillkommit 

henne genom tidigare gällande stadganden, om hon inom ·tre månader från 

lagens ikraftträdande skriftligen meddelar socialnämnden att hon så 

önskar, varvid kommun tillkommande landskapsunderstöd för avlönande 

av sådan hemsyster utgår enligt sagda lag. 

Mariehamn den 22 november 1966. 

På lagptskottets 

~i~ksso 
ordförande, <2 .... ~~c & 

.;-:-r-eAxel Kuffschinoff 

sekreterare. 
När-
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varande i utskottet: Jan Erik Eriksson , ordförande 1 Eliel Persson, 
Fridolf Karlsson, Curt Carlsson (ersättare) och Edvin östling (er-

sättare) • 


