~r

. .

658
Å 1 a n d s
s e s

fil 10/195 60

1 a n

d s k a p s s t

y r e 1 -

framst ä llning till Ålands land s ting med

försla g till landsk ap sl a& om socialhj ä lp p ä

A-

l a ndo
1

Landsk a pe ts f a tti g v å r dsla g av 1938 grunda r si g på rikets matsvaran·
de l ag , som anto g s s å tidigt som 1922.

Rikets lag h a r redan under en

l ä n g re tid v a. rit före mål för omarbetning och reda n s å tidi g t

1950 förelades
riksdag en en proposition i ä mnet.
,

som

Denna blev likvä l

icke antag en, u t an hemstä llde riksdag en om ny prövning och berednine;
i re e ering en, som efter att ha l ~ tit en saklrunni gkormnitt~ bereda fräg an framlade en n y proposition vid 1954 ä rs riksdag .

Efter det lag -

f örslag et g enomgå tt en g rundli g omarbetning· i riksdag ens lae - och
ekonomiutsko t t, v a rs

bet ä nka~de

ä r d a terat den 18 november 1955, an'

to g s slutlig en l ae; en, som stadfä stes av Re1·m blikens President i f ebruari 1956•
Då ovannä mnda nya riksl a g ä r avsedd att t 1?ä da i kr a ft den 1 j anunri 1957 och medför väsentli g a ä ndringar i gällande fa tt igvå rdslag stiftning i riket, ä ndrin2 ar, som j ä mvä l gäll a statens deltaga nde i
f atti g vårdsutg ifterna, är det av nöden, att en ny landsk a psl a g i ä mnet ant ag es, s å att densamma k a n träda i kraft vid samma ti d}Junkt.

=
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l? ....

~~

r.:· ~~
vi dualisering som i fr åga om de v å rdades trivsel oc h vä lbefinna nde.

Det onda ningsarbete, som för nä rv2r ande pågår inom l a nd skap et på
ta områ de skulle ocks å frä mj a s, om den nya l agstiftningen kan tac·.

Det nu framlagda försl a get av-ser att g e soci alvårdsmyndighetern a

be aktande vid uppgö r a nde t av planer f ör framtiden.

möjligheter att i störst a möjliga utsträ ckning ordna vården på

<.:~

I för s lag et har l::'· e greppet f a ttigvå r d ersat ts med begrepp et s oci
hj ä lp, u Ji., an a tt dä rmed avses nå gon s akli gt ny vå rclform i
mening .

e g entl :~ g 1

I den betydelse begreppet använ des i försl ag et omfatt ar

i allmä nhet

~

Kravet på anskaf·fande av kommunalhem av den gamla

typen har s ålunda strukits och l andskaps styrelsen k8.n efter prövning
g odkänna olika inkvs rterine; sf ormer._

anstalter ar pensionärshemsty·p oc h likna nde i kommuna l re gi kvarst å r
likvä l begreppet kommunalhem, vilket givetvis icke hindrar korrununer-

g entliga fåtti gvärden som förebyggande f at ti gv ä rd.

na a tt för en s å dan anstalt anvä nd a ett lämpligare namn, s å som

Stadg andena om den offentligrättslig a försörjning splikten äro

"Trobergshemrnet" i Mariehamn.

försl a5et liksom i rikets lag huvudsaklig en desamma som tidieare ,
Vissa stadganden ha utgått eller för en

Så som skyldighet för kommunerna kva r-

står s ålunda att anskaffa lämpliga anstalter elle r pl 2tser för sina
vå rdbehövande, men dessa

lats.

Som ett allmä nt begrepp för

d

dä r ej annat framg å r av sammanhanget - s åvä l den e-

ock någ ot mer preciserade.

lämpligaste sätt.

Detsamma gä ller bestämmelserna om hur socialhjälp sökes och

~_1~tser
~ ~

beho··va eJ· mer samman-bra
f.
s till ett

komrn.unalhem av tidigare ga··np:c·e
typo
., ~
meddelas.
Enli gt gä llande fattigvårdslag är kommun skyldig a tt för vårdta
re, som behöva anstaltsvård, anskaffa kommunalhem eller del i såd

0

Utveckling en har emellertid mer och mer gå tt i den riktnin:~ en, a tt'
de stora kommunalherrm1en med deras blandade klientel försvinna och:
stället anskaffas specialvårdanstalter och v årdplatser av olika sl

varje händelse obli gatorisk om ej s ärskilt sjukhem finnes att

Härigenom vinner man såväl i frå ga om v å rdens effektivitet och ind'

till~å.
<..J

Även s å dana pers oner, som d e 1 vis
· genom pension eller annat periodiskt understöd av annan art ä n socialhjälp har möjlighet att försörja sig, kunna intagas på ovannämnda inrättningar ell er platser.
I rikets nya l ag har inta gi·ts d e t a 1.Jera d e stadganden om
r ä ttning·ar.

för att möjliggöra en långtgå ende diffenentiering av vårdformerna•

s.JUk av a.e 1 ning
.
~. r emellertid i

3

rbetsin-

Ehuru de t ar
·· oviss
· t oc1
l k~anske t.o.m. osannolikt, att

någon arbetsinrättning tillkommer i l a n dsk 3 p et, har l andskaps ~:. tyrel-

-,

~.

sen likväl ansett

2

tt försla g ets helhet skulle förlora om ick e de

stadga nden ocks å ing ing e där.

Det torde redan finnas fJ-era korn.mu

i landskapet, vilka ä ga del i arbetsinrättning i riket oc h det ä1
a tt k ommunalmännen i landskap et f å t a del_:av stadgandena om arb et

att

vistei~akommun

i vissa fall skulle kunna belastas med oskäligt

många anstal tsvårdad e, .t . ex. i sådana fal l där vistelsekommunen
ä r sä:i;skilt välutrustad med vårdplatser.
Stadgandet i gä ll ande landskapsl ag om att person, som å tnjuter

inrä ttning i sammanhang med de i landskapet gällande bestämmelse1

full fattigvård, skall stå under socialnämndens förmynde rs kap , har

om socialhjälp i övri gt-

s truk its.

Beträ ffande den ersä ttning , som kommun kan erhålla för g iven s

Enlig t fö r s l aget skull e b lo t t elen, som på grund av sin-

n e ssjukdom intagits i anstalt, stå uncler socialnämndens fö r myntle r-

cia lhjälp av understödstagaren sj ä lv (all socialhjälp) eller hans

skap .

försörjning spliktiga (bl~tt egentli g socialhjälp) eller a v ~andsk

fogenhet er för s oci alnämnden, som erfordras för b evakande av k ornmu-

(i vissa fall blott egentlig socialhjä lp) E>äller som ny regel, at

nens och understödstage rens intressen.

för anstaltsyård b ör s å dan ersä ttning ut gå enlig t taxan för bill i

ka:q särskilt omnämnas den, att socialnf:imnd kan förbj u da utbetalare

te tillbudsst å ende vä rdpl a ts.

av pens:i,oner , livrä ntor, understöd eller a ndra understödstagarens

För annan socialhjälp än anstalt sv

För övriga understödstagare har blott int ag it s sådan a b e-

Bl and dessa bestämmel ser

inkomster att erlägga prest at ion till unclerstö_dstagaren s j älv

skall skä li g k ostnad ersä ttas.
Det tidi gare grundläggande begrep p et hemortsrätt i fattigvårdshä nseende föreslås g enom den nya l agstiftningen slopat .

och skall i sådant fa ll blott betalning till soc i a lnämnd en gäll a
Ko

nerna skall numera icke ha rätt att ansöka · om er sättning för g i ve

s om fullgjord prestat ion. För att undvika att kommun

g~enom

det nya systeme t be l astas mer

socialhjälp hos annan k ommun, utan vistelsekommunen bör i princ i!

ä n andra med soci a l hjälp sutg ift er, har ett nytt system för ersli tt-

stå för kostnaderna slutligt.

ning ur l a n dskapsmedel införts.

Härifrån föreslås dock det undanta

Då här 2.r fr'iga om l a n dskar>ets or~tj ämninc sförfar ande

i Å-

ge t, att . person, som är i behov av v a raktig a nstaltsvärd under vi

dina rie utgifter, som skol a prövas vid

föruts ä ttningar kan förpassas till h emkommunen.

l a ndsdelegat ionen , har l andskaps :-:.: ty_n e l sen a nsett s i c tvunge n att

Därig enom undvi

följa samma systern., s om rikets nya l ag infört.

Deita medför från

understöd ur l andskapsmedel.

tidigare helt avvikande principer, vilka s k onsekvenser fö r land-

Slutligen må som en nyhet i förslaget ännu omnämna s, att l ån mot

skapets kommuner äro svå ra att förutsäga i detta nu.

låg ränta ur landskap smedel kan bevilj as för uppförande av k ommunal-

Enligt det nya systemet skall kommun ansöka om ersä ttning fö r

hem eller liknande ans talt ä vensom för genomeå ende rep a rationer eller

socialhjälpsutg ifter den h aft för '_'främmande" understödst agare
för v a rje år.

tillbyggnad vid

Dessa utgifter kommer att g r anskas a v land ska1)s s ty.

relsen varefter de jämföras med det medeltal, som socialministeri

s~dan

a nst a lt.

På grund av det ovan anförda f å r lanc1sk apsstyrelsen vördsamt föreläz ga Landstill{Set till antagande nedanst å ende

uträ knar för de f'astländska kommunerna per mantals skri ven invå nar

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

Stig er soci8.L1j ä lpsutg ifterna för "främlingar" till hö gre belop}J

om socialhjälp på Åland.
I enlichet med Ålands landstines beslut stadgas:

per niantalsskriven invå nar e i n åe;on kommun, är denna berättigad

1 ka:po

till ersä ttning me d 90

% av

det överskjutande beloppet. Stige r de

Qrn

soci~lhjälp

och

enskilda.§._fö rsörjnin~J:21ik:t!.

sålunda uträknade ersä ttnine; sbeloppet icke till 1. 000 mark, utbe t'
detsamma ej.

Detta minimibelopp är i riket fastställt till 10. 00~

1

§.

Åt person, som ic k e g enom eg et arbete, med e gna till gånge:~r, genom

mark men föreslås av lan dskap sstyrelsen sänkt med hänsyn till lan

a nnans omvårdnad eller på anna t sätt kan beredas underhåll och v ård

skapets minsta kornrn.uner och den ringa arbetsöknine; s ä nkning en med

efter behov, är lrnmmuh pliktig at t bevilja socialhj ä lp s ås om i denna

för för landskaps styrelsen.

landskapslag s tadc;a so

De e rsättningar kommun kan indriva a1

enskilda försörjning spliktiga be 2 ktas icke, varför ova nnämnda 9 0

~

ersä ttning icke innebär att, kom.mun med nödvändiehet mås te stå. <·ör
å terstående 10

%.

Ytterligare må påpekas, att kommun, som någ ot

oskälig en betungas av stora ut gifter för socialhjälp, kan erhålla

Kommun må för att trygga utkom.st · och vård för mindre/b emedlad beA

vilja även anna t ä n i 1 § avsett understöd.

3 §.

Varje man och kvinna ä r pliktig att f örsörja sch t aga v å rd om
si g själv, samt sin make och sina minderå rig a b arn och adoptivb2~
i·.- an , som vederbörlig en f örbundit sig eller g enom domstols l a ga

f örs åvitt des s a ä ra -Pödd
~
a f..
- ore ma k a rna s ä ktenskap och a v dem upptag its för s amfä lld fo··rso··rJ·n1· 11._!!.,. 1· d eras g emensamma hem eller aimorle de so

1\ il"

kraft vunna utsl ag å l agts att erlägga underhå llsb idrag å t barn ut
ä ktenskap eller åt dess moder, är skyldig att draga försor g om b,
nets underhåll oc h v å rd under barnets minderä ri ghet, så ock om

Barn utom ä ktenskap ä r icke skyldigt att dFa ga försor g om sin
fader, som erl;:ä nt honom s å som sitt b a_rn, om icke barnet vuxit upp i
s in faders vård och i å tnjutande av hans omsorg under en tid av
minst 15

moderns underh åll och v ä r d under f yra mån a der f öre och nio måna de
efter barnsbörden, dock icke till hö gre belopp än det han förbuno

f:r.

Vad om föräldrars och barns

försörJ·nin~
~ splikt

~akes

och

u.1.

skyldighet

att dra ga försorg om den andra makens min
· d erariga ba rn i 1 mom. ä r
0

•

sig eller å lag ts erlägga.
Upplö s es ä ktenskap, uppbä r. makes i denna landskap slag stadga de

stadg at skall äga tillä mpning
tivbarn.

di ghet att draga försorg om den andr a makens underh åll och v ård

ä ~en

p å adoptivförä ldrar och adop-

Likaså skall stadg andet i 1 mom. a -ng(J'f-~-> ende b a rns skyldie;het

a tt draga försorg om sina för ä ldra r ä ven ti"llc8-mpas p· a b a rns skyldighe
0

från och med den dag , då laga kra ft vunnet utslag angående ä kten·

a tt försörja sina far- och morför äldrar, förs å vit t b a rnet under
ska pets upplösning utfä rda ts.
me d minderåri g f örest å s i

den..na l andska pslag person, som icke

minst femton å rs tid UPl
d eras s kötsel och omvå rdna d.
~ _Jvuxi t ,,_nder
""

5 §.
fyllt 16 å:t:-.

4 §.
Envar är skyldig att vid behov. enlir, t förmåg a draga försorg o~
sina förä ldrar, likaså för ä ldrar om sina barn, ä ven sedan dessa
uppnått en ålde~ av 16 a r, dock icke efter det de fyllt 21 å r, s
make under

äktenskap ä ven om den andra makens minderårig a b arn ,

Har arbetstag are, efter fyllda: 20 år, v arit a n ställd hos samma
arbetsgivare eller i tJ" ä nst i samma rörelse eller f öretag s ammanl agt
minst tjug-u år och under denna tid .f örlorat, si· n a rbets f örmåga i sådan utsträ ckning , a tt han icke kan försörJ·a si· g genom a rbete, och
kan han ic k e erhålla sitt urJpehälle a v eRn
~~ P
~ medel eller g enom makes

eller barns omvårdnad, är han berättigad att mot arbete efter förm

behövande h a r

ga till sin död njuta underhåll av sin arbetsgivare eller, där det

Finland, p å den kommun, där lian huvudsakligen vistas.

finnes skäligt, av dennes arvingar eller ock av rörelsens eller :l:'ö

denna kommun kan utredas eller ifall social hjälp skyndsamt bör med-

tagets ä gare.

delas, bör den kommun, där :personen vistas, meddela socialhjälp,

Ombyte av ägare eller innehavare av rörelse eller företa g medfö
icke ändring i nu sagda rätt.
Sådan rätt till

underh~ll,

egentli~

bo och hemvist, eller, om han ej har sådant i
If'all ej

till dess vederbörande komr.mn kan anordna vården.
Den, som är i behov av socialhjälp, skall anhålla därom hos so-

som i denna § stadgas, tillkommer li'

cialnämnden eller dess ordförande i den komrnun, som jämlikt stad-

väl icke arbetstagare, om han avsiktligt ådragit sig sjukli ghet

gandena i l mom.

eller förlust av arbetsförmåga eller förorsakat den e;enom brottsli

den hjäl:pbehövandes v&gnar kan göras även av annan.

verksamhet, lättsinnigt liv eller annat grovt vållande.

6 §.

skyldig att meddela socialhjälp.

Anhållan på

Anhåll an må göras även hos ledamot av socialnämnden eller hos
den, som har i uppdrag att mottae:a dylika amnl:ilnine ar.

Angående upptagande av barn och ung person i socialnäm..'ldens vår
för uppfostran utom hemmet stadgas i lagen

~r

o~

barnskydd.

2 kapo

8

§.

Erhåller medlem eller adjuneerad ledamot av socialnämnden,under
denna lydande tjänsteman, under .hä,lsovårdsnäm..nden lydande tjänsteman, läka re, folkskollärare, tjänsteman i föI'Samling eller ci vilre-

7 §.
Socialhjälp skall meddel as av den kommun, där den hjälpbehövand
personen vistas.

Dä socialhjälp skall medde l as såsom vård på sjuk

g ister- eller polismyndighet vetskap om att }Jerson, som vistas i kom-'
munen, är i behov av so c ialhjälp, skmll han därom underrätta socialnämnden.

.

.

eller sanatorium eller på i 18 § avsedd vårdanstal t, ankom.mer sl::yl
digheten att meddela socialhjälp dock på den .kommun, där den hjiilP

Innan socialhjälp lämnas, skall vederbörande myndighet göra sig

noggrant förtrogen med den hjälpbehövandes förhållanden, behovet a
socialhjälp och orsakerna därtill samt undersöka på vilket sätt de
behov lämpligast kan tillfredsställas och orsakerna därtill avläc1
:nas.

Över dessa och andra nödigbefunna omständigheter skall

upp.z~

skriftlig . redogörelse.

12 §.

Socialhjälp skall i första hai::i.d lämnas sålunda, att den hjälpbehävande kan bo i sitt hem eller eljest i kretsen a v sina anhöriga.
Understöd i hemmet må emellertid vägras, om sådant understöd
missbrukas.

Hjälpbebövande är även själv })liktig att bidraga till utrednin:
av hjälpbehovet.

Socialnämnden bör övervaka, att understöd i hemmet användes riktigt oe.h att vården och uppfostran av de barn, som skola erhålla

Den, huvudsakl i ga orsaken till hjälpbehovet bör anteckna s i s oci

understöd, icke försummas.

alnämndens protokoll.
~

13 §.
10 §.

S0cialhjälp skall lämnas på s å dant sätt, att understödstagar ens
självverksamhet och hah s förmåga .att dra{-'; a försorg om sig sjtil v oc
sin :familjs uppehälle såvitt möjl±gt därigenom främjaso
11

§.

Hj~lpbehövande

sodialnäm..nden vid verkställd undersökning funnit vara i stånd att
draga nödig försorg om den behövande i ett i sanitärt hänseende och
·även i övrigt tillfredsställande hem.
Vid inackordering skall den.11.as varaktighet beaktas.

Socialhjälp lämnas i allmänhet i form av:

1) unrlerstöd i hemmet;

må inack0rderas endast hos sådan person, som

14 §.
Om vård i ensl\:il t hem skall mellan socialnämnden och v å rda ren en-

2) vård i enskilt hem; eller

ligt allmänna föreskrifter, utfärdade av landskapsstyrelsen, u:ppg ö-

3 ) vå rd på anstalt.

ras skriftligt avtal, i vilket vå rdarens åligganden böra v a ra nog-

Såsom social h j älp betraktas ä~en kostnaderna för i 51 § avse dd

grant angivnao

förpassning till hemkommun samt erläcgande av begravningskostnadet

Är vårdare besatt på annan kommuns områ de, skall av s krift av av-

talet ofördröjlig en tillställas soc i s lnämnden i denna ko:r.mrun.

av vårdbehov skall so cialnämnden vidtaga

15 §.
Socialnämnden bör övervaka, att v å rda ren full gör sina å lig:::-and
en I
, _,
då understödstag are inack orderats i enskilt h em.

I s ådant syfte

skall n ågon medlem av soci alnämnden på förl ägc.;ni:o.g sorten eller av
sag da n ämnd g odkän:d

försvåra invånarnas i kommunen utkomst eller föranleda uppk omsten

p erson minst en gång i kva rtalet besöka den fö

3

v saken påkall a de a. tgärder l

eller, försåvitt de icke höra till dess befog enheter, göra framställning och hemställan därom hos behöri ga k ommuna l a myndigheter.
3 kap.
Om vårdanstalter.
----------

18 §.

vård inackorderade och för varje besök till social nämnden avgiva

För s ådana personer i behov av socialhjälp, som icke kunna be-

på av densanuna bestämt s ä tt avfattad redo gör else, vilken, där est

hörigen understödas eller v å rdas i sina hem eller l ämpli gen inackor-

understödstagar en utpl a cerats av . socialnämnd i annan kommuh, ä ven

deras i enskilda hem, skall kommunen uppr ä tth ålla e tt behovet mot-

bör bri ngas till dennas kännedom.

svaTande kommunalhem eller med landskapsst yr el se ns begivande å ldring
hem, sjukhem eller annan vårdanstalt.

16 § .

Åt sjuk person, som ä r i behov av socialhj ä lp, skall vid behov
lämnas beh örig sjukvå rd och av sjukdomen påkallad eft ervård.
Då . speci alv ä rd eller yrkesundervisning anses nödig och

än damäl~

Flera kommuner samfällt må med landskaps s t yr elsens medg ivande
anskaffa g emensam i 1 mom. avsedd anstalt.
Landskap s s t yrelsen mä på ansökan samt efter att hav a i nförskaf-

enlig för invalid eller med dylik j ämförlig person, som ä r i behov

fat distriktsinspektörens för socialvä rden utl å t ande tillsvidare

av socialhjälp, och han icke eljest kan erhålla s å dan, bör social-

eller för viss tid befria lrnmmun frå n skyl di ghet a tt anskaffa i 1

nä mnden i män a v möj li ghet draga försor g om att han erhåller l äm:pli

mom. avsedd inrä ttnine; ell er del i s&dan, om kommunen med avseende p

vå rd eller undervisning.

sina socialvå rdsförhc5.lla·· den icke ä r i be hov diir a v eller om uppsk ov

17 §.
För . a vhj ä lp ande av sådana sociala mis sförhållan den, vilka mä rlcbal

med inrä ttning ens g rundande är av e konom:årnka ski:il nö dvid.ndigt.

19 §.

I

Vid kommunalhem bör inrättas en allmän avdelning och en sjukavde

sjukhusvård.
Även annan sjuk person, som är i behov av hjälp, mä tillfäl-

ning.
Vid kommunalhem mä även inrättas fr å n de övriga

avdelnin?;a ~cna

it

lerad avdelninc; för sinnessjuka' för placering i 11 § 2 mom. sinnes.

li gt, medan sjukplats anskaffas, intagas på kommunalhems sjukavdelning.

22 §.

sjuklag en (FFS 187/52) nämnda sinnessjuka.
Kormnunalhem och i denna lands1ca:pslag avsedd annan vårdanstal t b'

För v ård i kommunalhem och i annan i 18 § avsedd vårdanstalt må

stä under reg elbunden tillsyn av läka re säsom dtirom är stadgat i

i enlighet med vad i anstaltens reglemente föreskrives intagas äv en

reglementet för anstalten.

andra ä n sådana, som äro i behov av socialhjälp.

20

23 §.

§.

Kommunalhem och övriga i 18 § avsedda vårdanstalter böra ordnas

Barn må ej intag as i ovan i 18 8 omförmäld vårdanstalt.

Av

att de för vård intagna kunna lämpligt grupperas i dem med beal(t an

tvingande skäl mä emellertid barn, som icke fyllt tva är , vårdas

av internernas ålder, hälsotillstånd, personliga egenskaper samt

där tillfälligtvis, medan annan plats anskaffaso

andra på placeringen inverkande omständigheter.

24 §.

För makar skall h

vid såvitt möjligt reserveras gemensamt rum.
På allmän avdelning i kommunalhem, åldrine;shem eller sjukhem må

Kow..mun skal l i ID-':'in av behov oför nedan i 40 § avsedda arbetsplik+vi· ,ga
~

samt

1·

25

§

..
d a un d-ers-co
' .. d svagare up1Jr a tt h anl la a rbetsinrättnanm
..l-

••

n1ng eller äza del i sådan. ·

icke intagas sinnessjuka.

.LYJ.

Med socialministeriets tillstånd mä vid behov i

21 §.

m

Sjukavdelning vid kommunalhem skall vara tillräckli gt avskild
från allmänna avdelningen.

Där kan intaga s i kommunalheYili~et ins jU

nad och även annan hjälpbehövand.e sjuk person, som icke är i bel10v

arbetsinrättnine

placeras även andra än i 1 mom. nämnda personer, som är o i behov av
anstaltsvå rd.

25 §.

--· : ·-·;-'i
6 7.,0
•

:

·•

Understöds tagare, som är i behov av vård i ,anstalt, må medelst
förordnande av socialnämnd int agas i a rbetsinrättnine;, även om h

0

anses möjligt eller l ämpligt .

2erson, som ä r i behov av spl!ial-

vård , må likväl icke intac;as i arbetsinrättning eller kv2rhft.lla s
Fråga angående i 1 mom. avsedd p ersons forts§:tta kv arhåll ande
arbetsinrättning skall även av inrättnincens direktion u pptaga s t

4.

Ovan i 24 § 2 mom. avsedda v!råbehövande må icke hållas i sarmna
rum som inrättnin.:::;ens övri ga inte rner.

27 § .

endast är delvis arbetsför, såframt hans intagande i kommunalhem
ler annan i 18 '--· avsedd v 8.rdanstal t eller hans kva r hå,llande där

f:•

..

Innan ko1mnunalhem, avdelning vid dylikt eller annan i 1 8 § avsedd anstalt eller arbetsinrättning grundas eller underg2.r omä ndringar, skall landskapsstyr elsens fastställelse av byggnadsritnine-arna
utverkas.

Ahs talt eller dess avdelning må ej tagas i bruk, innan

distriktsinspektörenfur socialvärden g oillränt den för ändamilet.
4.. kap.

prövning inom ett ar efter det ,vederbörande intaz; i ts i inrä ttn ine
,och därefter minst en gång om å ret och skall, efter det den Vårda
hörts, framställniri-e; i saken göra s till vederbörande socialnämnd.
Socialnä mnden skall ofördröjligen meddela den v årdade och a rbetsi
rättnineens direktion sitt beslut med anlednine av framställninr; e

med belopp, som bestämmes såsom i 31 § ang ives.
Envar är likaså pliktig att ersätta staten utomlands läm.nad so-

26 §.
I arbetsinrä ttning sk.ora interner av olika kön under såväl ar·
bets- som fritid hällas noggrant isol erade frä n varandra.

cialhjälp, för vilken staten erlagt ersät tning till annan stat.

Int e~

nerna skola även i övrigt i mån av T!lö jlie __ et grupperas se:i." , a tt
samvaron icke medför menliga verkningar.

Envar är skyldie; att ersätta av kormuune n erhållen socialhjälp

Behandlineen av de v~rd

För socialhj ä lp, som i er.lie-het med 1 § l ämnats person, om vars up
pehälle och v å rd annan person med stöd a v 3, 4 eller 5 §§ är pliktig
försor ,,
~~ ,

lir kommunen 1Jer a·-· tti· .___,
[[aa" at·r. av den

de bör såvitt mö j ligt ordnas i olika st ad ier . i enli.d'let med deras

att dra.fta
o

uppförande, flit och behov av uppfostran.

pliktige erhålla ersättning, som fastställes på i 31 § ancivet sätt.

v

orsor Jnin~~ s-

...!:'··

J.

••

•

•

';::·, "fl ()

,,

..
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30 § .

sjykdom eller lyte och även eljest då skäl därtill anses förelig ga.

För socialhjälp, gom nffegon åtnjutit i:nnan han fyllt 16 å r, md. c
·
· 1 a\r l1. 01
s. JFo"r socialhJ.älp, som nedc1elats
s a··t.J..vning
ic.ce
l om- u+tag·a
u

·1)e

son, vilken f yllt 16 men icke 21 å r, må ersä ttning ej heller

Av ersättning sskyldig må gottgörelse icke uttagas, om hans möjligheter

~tt

försörja sig själv och sina anhöriga genom ersättnin5en

erläggande ä ventyraso

för tiden mellan dessa åldersår, såframt ej orsaken till hj ä lpbeh

Av ersä ttning sskyldig mä

g ot~ gö relse

icke heller

uttagas för

vet varit vård tagarens v årdslöshet, l ä ttsinnig t eller vanartig t l e

sådan socialhjälp, som lämn2ts person, vilken han är pliktig att

verne eller annan s å dan orsak.

draga försorg om, medan han full g jort ain ersä ttning sp1ikt g enom arbete enligt 40 och 41 §§.

För socialhjälp, som l ämn a ts för ä ldrar, adoptivföräldrar, faroch morföräldrar eller i 4 §

2"

mom. nä mnd försörjninc:s1Jliktig, må

31 §.

ersättning icke uppbäras av b a rn, som då understödet utgick icke
fyllt 21 år.

Av barn må icke h~ller ersättning uttagas för socia

Kommun, som j ä mlikt 1 § 1.ämn9t socialhj ä lp, är berättigad att av
1

försörjningspliktig erhålla ersättning till ett belopp, s om motsva-

.. d a personer senare erhå llit, s å vida barnet iclc
hjälp, som ovannamn

rar det, v artill kommunens kost nader för soci alhj ä lpen skäligen

under minst, femton år uppvuxit under deras skötsel och omv0.rclnad.

kunna beräknas.

Har orsaken till lämnande av socialhjälp v arit tuberkulos, s i n

Har vård lämna t s i sjukhus, sana toriun1 eller annan

inr~i ttning ,

sjukdom, anaesvag h e t e 11 er fallande s:·,1 uka hos understödstagaren c;l

.som äg es av staten eller landsk2pet, eller i s å dant av komnmn eller .

· var d,
annan sjukdom, som kräver lå ngvarig

kommuner upprätthållet sjukhus, för v ars å rliga utgifter stats- el-

0

rnå

ersä ttninbcr icl;:e u-p_ pb

ras på annat sätt än vad i 33 § eller 3,4· § 1 m:©m. nämnts, s åvida
särskilt skä l 1dä rtill före 1 i. gger.

Ersä ttninp_)skrav må li_kaså fr~

· lh Ja
· ··1 p en v 8 ri t underst ö dstag arens a r bet
gås, då orsaken ti 11 socia

löshet, vartill han ej själv varit skyldi g , annan än ovan nämnd

ler landskapsbidrag utgår, tillkommer korn.mun ersättning för v å rdkost
naderna enli gt den för inrät tning en fastställda taxan för billiea ste
tillbudsstående v å rdplats för dylik vård.
Har v å rd l ämnats i annat ä n i 2 mom. avsett sjukhus, sanatorium

I

I t.

..

619
eller ar..nan in.rä ttning , som kommunen eller k ommuner äc;a helt elle

understöd eller annan förmån, frånset t den del, som enligt gäll ande

till en betydande del, må kommun erhålla ersiittnine; enlie;t t ax a ,

s tadganden skall lämna s eller medelst socialniimndens beslut reser-

härför fastst ä llts.

veras å t vårdtagaren för hans personliga behov.

Har placering av person i annan än i 2 eller 3 mom. a vsedd

i n~

ning varit påkallad, tillkommer kommunen ersättning för v å rden ti

l iae samma v are om a nvä ndnine;en av i 3 5 § av s ed d eg endom till er-

sättande av socialhjälp.
34 § .

det belopp, som den å dagalägger si e hava erlagt ä t anst a lten i e.

Erhåller person s ocialhj ä lp i form av

centlig vårdavgift.

v~ rd

i

inr ~ ttning ,

som näm-

nes i 18 § , äger socialn8.mnden befo g enhet att uppbära honom till-

32 § .

kommande· pensioner, livräntor, understöd, fort gående eller i ett för

Ovan i 31 § 3 mom. nämnd inrättnings taxa skall uppp;öras och
fastställelse dä rav utverkas senast inom sex mån a der eft er det in

allt utfall a nde inkomster oc h andra till5 odohavanden samt att anvdn-

r ä ttningen tagits i bruk.

da dem för hans vå rd och för ersättande av socialhjälpen, dock med
~

Taxa n fastställes av landskapsstyrelsen.

Denna äger j umvä l rä

a tt, om skä l därtill yppas, bestämma att ny, taxa för ans tal:ten sl~

.

beaktande;vad om anvä ndning en av sådan prestation tillä ventyrs annorstädes föreskrives.

Över dessa medel skal l föras särskilt konto.

Har socialnämnden meddelat person, som verkstä ller i 1 mom. avse dd

uppgöras och understä llas för fastställelse.
För s å dan v å rd, som lämna ts i anstalten, innan i 1 mom. avse dd
taxa blivit fastställd, må kommun uppbä ra ersä ttning s ås om i 31 §

beta1ning , att denna icke f å r erlägga s till understödstagaren sj ä lv,
må bel oppet med laglig verkan b etalas enda st ti l l socialnä IIL11den.

35 §.

l mom. är stadgat.

Erhåll er person s ocialhjälp ' i form av anstaltsvärd, som k a n anta-

33 §.
Såsom avdrag på ers ä ttning för socialhjälp må räknas belop1) , s
••

gas v a ra he l a hans å terstående livs t i d, må s oc i alnämn. den omhä nderta-

J·

erlagts åt socialnämnden s ås om under stödstagares pension, livr8n'

ga eg endom, som härvid tillhör honom, eller 2,ven annan ä n i 34 § av-

sedd egendom, som sedermera kan tilJfalla honom, och använda den
ersättande av kostnaderna för hans vård.
egendomen ]Jör uppgöras förteckning.

Över den omhändertaena

Över dess användnino för e:r,

sättande av vårdkostnaderna bör föras särskilt konto.

I 1a g samma

re, om person avlider under den t;Ld han är intagen för anstalt svl
och hans efterlämnade egendom ;Lcke omhä ndertages p å annat sätt .
Socialnärn..~den

lig t

må likväl, om skäl d ä rtill föreligg er, tillfäl-

omhändertaga s ådan persons egendom, som å tnjuter anstal tsvå:

Även över sådan egendom bör förteckning upp göras.
Utan hinder av vad i 1 och 2 mom. är stadg at bör till v å rd i~
tag en dock f å behålla s å dana föremå l, som han personlie en behö v~
eller som för honom hava särskilt affektions värde.

36 §.
Åtnjuter 11erson, om vilken annan är sky ldig att drag a förs org,
s ocialhjälp och är behovet icke tillfälligt, må den försörjninc s·
pliktige åläggas att för hans understödjande på bestämda tide r ti
ersä ttning, så
. läng e behovet av socialhjälp var
~
k 0ID111unen erlägga

37 §.
Hava flera personer kommit i å tnjutande av samma socialhjälp,
ses den fördelad på dem efter huvudtalet, för s~vitt icke oms t~n
heterna anna t utvisa.

Ansökan om i 2G, 29 och 36 §§ a vsedd ersättning skall göras hos
länsstyrelsen.

Till ansökan skall fogas i 9 § 1 mom. nämnd redo-

g örelse samt utredning om kostnaderna för sodialhjälpen.
Anspråk, som grundar sig på ovan i

4 och 5 §§ nämnd försörjnings-

plikt , bör anhängi g.göras senast under det kalenderå r, som följe·r efter det då socialhjälp lämnat s, vid äventyr att r ä t t en till

ers ä tt~

förverkas beträ ff a nde socialhj ä lp., som försörjninc; spliktig, av vilken
ersättning sökes, icke samtyckt till att ersätta.

I övriga fall

lände till efterrättelse, vad om preskription av tillg odohavanden i
a1lmänhet ä r gällande.
Soc i alhjälp anses lämnad, när kommun därieenom åsamkats kostnader.

39 §.
Ersättning av den ersä ttning sskyldige för socialhjälp, vilken
s t aten ersatt frä mmande stat , sökes av soc i almi n i ster i et.
40 0

Har n åg on på g rund av lättja, likg iltighet, v å rdslöshet, lättsinnigt eller vana rti g t leverne eller av annan dylik orsak försummat
sin försörjning splikt och han sj ä lv, hans hustru eller minderårig a

"

' ·1

41

barn eller i 3 § 2 mom. avsett .minderårigt b 2 -rn huvudsakligen :på
grund därav erhållit socialhjälp, för vilken kommunen ic ke blivit

.

'

§o

Skall socialhjälp ersättas ge nom arbete i arbetsinrättning, bestä

ersatt, må länsstyrelsen på framställnin& av socialnämnden antinc

mer inrättningens direktion för arbetet skälig lön, ur vilken er-

dq

sättning för den arbetspliktigas underhållskostnader och social-

en person ålägges att erlägga ers2 ttning, eller senare föror dn

att ersättningen, ifall den ej omedelbart erlägges, skall ersättat

hjälp skall utgå.

genom arbete i arbetsinrättning.

na skola av socialministeriet fastställda grunder iakt.tagaso

Föreligeer skäl att befara, att i 1 mom. avs edd underhålls skyl

Vid beräkningen av lönen och underhållsk os tna der-

Arbetsplikten upphör, så snart gott.aörelsen blivit erlagd eller

dig nrcmmer eller döljer sig, m§'t l änsstyrelsen, ifall orsak därt il1

socialnämnden :prövar , att den arbetspliktiga kommer att fullgöra

finnes, även utan att kräva förklBrine; av den underhållsskyldige,

sin försörjning spl i kt eller då vederbörc:mde kvarhållits i arbetet

framst ällning av socialnämnden förordna, att underhållsskyldig sk

två år .

anhållas och förvaras i a rbetsinrättning, tills saken slutligt av

arbetspliktiga komm.er att fullgöra sin försörjnings1)likt, h os ve-

göre so

derbörande socialnämnd göra framställning om upphävande av arbets-

Socialnämnden har r ätt att av polismyndigheterna erhålla handrf

0

plikten.

Arbetsinrättningens direktion skall, då den anser, att den

Social nämnden bör ofördröjligen delgiva den arbetspliktiga

ning för efterspanande av till a rbetsinrättning förordnad pers on (

och arbetsinrättningens direl{tion sitt på grund av framställningen

för -hans förpassande till inrättningen.

fattade beslut.

. Kan i 1 mom. avsedd underhållsskyldig icke anträffas, må yrkan

Har arbetspliktig kva rhållits i arbete i två å r, må ersättning fö

på ersättning för socialhjälp och.hans insättande i arbetsinrä tt-

den socialhjälp, som lämna ts innan vederbörande

ning delgivas honom genom anslag på bostadens dörr eller e enom

sättning g enom arbe te, icke uttagas i form av arbete.

kungörelse i officiella tidning en samt efterysning ske för hans i l
sättande i arbetsinrättning, säsom därom i förordning är stadgat•

började erlägga er-

42 § .

Arbetsinrättnings direktion äge r befogenhet att, sedan vederbö-

rande socialnämnds utl å tande :2..nförskaffats, bevilja

~rbetsplikti

permission tillsvidare från anstalten, om han skriftlie en förhtui

under vilket

socialhj~lp

lämnades; och

3) person, som visserligen varit mantalsskriven i kommunen under

dit sig att söka 9ig till en arbetsplats och att periodvis på ti

året innan soci3.lhjälp lämnades, men som det {'i.ret i denna kommun

der, som socialni:i.mnden besluter, erläggg av nämnden bestämt belo-

erhållit

Fulle;ör arbetspliktig icke sin förbindelse, må socialnämnd en fö:!'(
na, att han skall återföras till anstalten för att dä r genom
erlägga den återstående ersättnine en.

a~

Socialnämnden ä r berätti ,,.c"·

att av polismyndighet erhålla handrä ckning

för den arbetsplikti,

å terförpa-ssande - till anst:al teno
Ben tid

arbetspliktig å tnjutit i 1 mom. avsedd . permission be'

socialhj~lp,

som avses i 1 §.

I punkt 3) avsedd r ä tt till ersättning tillkommer likväl icke kom
mun, om vederbörande fö rut erhållit so.oialhjälp i kommunen under
~inst

tvH på v arandra följande ur och året in..nan socialhjälp ute ick

v a rit mantal:sskri ven i kommunen.
Minderårigt barn anses mantalsskrivet i den kommun, dä r den
person: va rit mantalsskriven,

p~

vilken det enlig t lae eller r ä ttens

tas icke vid ber8.kning en av den l ängs ta tid, som han kan kvarh2.11

förordnande ankom.mer att draga försorc; om barnet.

inrä ttning.

rarna ä ro försörjare ä r faderns mantalsskrivnine; avgörande.

5 kapo

Ersä ttnine

best~imrn.es

Om b8.da för Eild-

såsom i 31 § ä r stadga t.

44 §.

43 §o
Kommun äger enli c;t v ad nedan stadg as rätt, att av landskap ets
medel

er ~ålla

ersä ttning för socialhjälp, som den enli gt 1 eller

lämnqt:

1) person, som icke ä r finsk medborgare;
2) person, som icke v a rit mantal s skri ven i komn;.unen åre t fö1.;e

KoITI.rJ.un är icke berä ttigad till. ersc.ttning enli gt 43 § för lcostnader, .avsedda i l aeen den 9 augusti 1940 om de krigsförflyttades
sociala omvårdnad (FFS 423/40).
45 §

0

Socialnänmd bör, vid äventyr att

~ä tten

till ersättning förver-

kas, före utg<J,n_3 en av maj månad skriftliet hos landskapsstyrelsen

688
I

!'.·I

-

687
söka ersättning för de kostnader, som kommunen under föregående ka

ersättning sow beviljats kommunen och grunderna för dess berf'ikning.

derår haft för i 43 § avsedd socialhjälp.

Ersättningen bör utgä till kommunen inom samma tid.

I ansökningen bör

up~Ci

48 §.

kostnaderna för varje person särskilt och från kostnaderna skal l a

Ändrar höesta förvaltningsdomstolen på grund av anförda besvär i

dragas vad kommunen nnder sagda år på sätt som nämnes i 33 § anvUt

47

eller skulle hava kunnat använda för värd av socialhjälpstagaren,
Inom samma tid skall kommunen, även om den icke söker ersättnin

ningstillägg å t kommunen av landskapets medel, utan att utredningen ändras i andra delar.

meddela landskapsstyrelsen sina i 1 mom. avsedda utgiftero
Ansökninear och meddelanden böra göras på blankett,fastställd

§ avsedd beräkning, erlägges dhrav tilläventyrs föranlett ersätt-

r

6 kap.

landskapsstyrelsen.

. 49 § .

46 § .

Sedan ansökninc;arna granskats och landskapsstyrelsen inhämtat,
,t ill vilket belopp i 43 § avsedda socialhjälpsutgifter i genomsnit
stiga till ,i landet under ifrågavarande år, erlägges åt de kommune.
som i förhållande till sin mantals skrivna befolkning haft höc:;re så
na utgifter än genomsnittl i gt , 90

% av det överskjutande

belopp ~t.

Mindre belopp än ettusen mark utbetalas likväl icke.

47 §.
I 46 § nämnd utredning skall· slutföras och inkomna ärenden a vgö•
ras före årets utgång.

I utslag bör angivas till vilka delar ocl1 -

vilka grunde r kommunens ansökan tilläventyrs blivit rättad, vilkel1

pen, som åtn juter socialhjälp, är skyldig att iakttaga

2.V

social-

nämnd utfärdade bestämrnelser om. understöd.

50 §.
Socialnämnden må före träda i 1 8 § avsedd, i anstalt int ag en socialhjälpstagare vid domstol och hos annan myndighet" samt i äre nden,
som nämnas i 34 § , ävensom i sådana äre nden, som röra utrednine; av
dödsbo ell er am1.at gemensamt bo.
den utövar saeda r ät t, äge r
är int ag en i anstalten.

51 §.

I ärend e, beträffande vilket nämn-

hjä~ptagare

icke själv talan sd l äneehan

.-., uG9o
V

-L

I

.;

'"

Lä nsstyrelsen må bemyndiga socialnärru.1.den at t förpassa p erson , ,

efter förrn.äga utföra för honom l ämplic;a, v i d inrä tninc;eri. be-

filirtgå ende är intae en påmstalt för v ärd eller i behov därav och .

hövliga eller s ä rskilt anordna de a rbeten.

Inkomsterna för det utför

icke var mantals skri ven i komr.a.unen under å ret f'öre det, då v å rden

da arbetet tillfalla inrä ttningen, s :'tvida icke so cialniimnd en

gynte, till den kommun, där han var mantalsskriven nämnda å ro

eller för arbetsinrättninzs vidkomm8.nde de ss direk tion annorlunda.

"

I ä rendet bör förutom hj ä lptag a r en sj ä lv socialnämn.den i den ko
mun höras, till vilken förflyttning sökes, samt, om

s istnär~nda k o~

mun är utom landskapet, ä ven länss tyrelsen i ifråga:varande län.
Sådan överflyttnine må icke förordn a s om hjälptagarens hä lsa sk

be sluter.

Intern må likvä l erhe:'1 lla flitpenning enli gt grunder, som

fastställes av arbetsinrättninGens direktion.
Envar i lrnmmunalhem, i 18

0

avsedd annan v år danst a l t eller arbets

inrä ttning intag en person äeer ställa sig till eft errä ttel se vad i

le l i da därav, eller om förflyttning J?å g rund a v a tt nära famil je-

anstaltens re glemente stadga s.

förh å l l a nde skulle b:..oytas eller' ur synpunkten av ä ndamål s enlie

berättigad att eranska eller l ä ta granska brev och andra försändel-

vård eljest vore oskäl i g för hjälptagarens vidkommande.

qer, som anlända till person,

in ~ag en

i arbetsinrättning, eller vil-

ka denne önskar avsända, s amt, därest dessa innehålla sådant, som

52 §.

Person, vil ken s å som socialh'jälp erhål ler vård i anstalt för
sinnessjuka, st å r under vistelsen dä r under social nämndens

Förest ä ndare för arbetsinrättning ä r

förmy~

är ägnat att skada anstalten eller störa ordning en i densgmma, bestämma, att de icke skola frambefor dr a s.

Är brev adresserat till

myndiehet, under v a rs övervaknine arbetsinrättnineen står, skall

derskap.
Socialnä mn.den bör till vederbörande domstol och förmyndarnämnd

brevet dock frambefordras u tan att brytas.
54 §.

göra anmä lan orn/3.tt i 1 milim. avsett förmynderskap inträtt och upph~

53 §.
Intern i kommunalhem eller annan i 18 § avsedd vårdanstal t i::iven
som på grund av 25 § i a rbetsinorä ttnine intag en person åligc; er at t

Bryter i kommunalhem eller annan i 1 8 § avsedd v:'.lrdanstal t intag en :person g enom tredska eller
dande

ordninf~ n,

annorledes mot den i inrä ttninc; en rå

och l å tE'.'.l'.> han icke av på minnelse sig r ä tta, va re

'

'.,

föreståndaren för ans tal ten berättigad att; enlig t det för inrät tni

eljest mot ordnine en vid anstalten, ä5er inrä ttninc ens förestånda-

g en fastställda reglementet för vi ss tid förbjuda honom att avläes

re tillrättavisa h onom, förutom p å det i 54 § .1 mom. nämnda s ä ttet,

sig från inrä ttning ens områ de eller att pä annat s ä tt inskränka ho

g enom inspärrning i ljust iso~eringsrum un de r högs t sju daear 0

nom tillk ommande förmå ner eller h ålla honom i solerad hö c; st tre dag·
Disciplinär å t gärd må dock icke inneb ä ra minskning av interns l: ost,

Pröva s stränga re dj,sciplinä rt straff nödigt, må inrättning ens
direktion förordna om den felan,des inspärrning i isolerincr srurn under

~

Prövas strän a re disciplinär å t gärd va ra a v nöden, är socialnä·
den eller, om i re glemente för inrä ttning en s å förordnas, inrä t tnir
g ens direktion berättigad att förordna om den felandes isolering
der högst sex dae;ar eller

sooia~nämn den

hans intagande i arbetsinrättning.

berättigad att förordna om

På person, som intag its i ar-

högst fjorton daear.

11

Med isolering må fö renas minskning i kost un-

der högs t tvä oc h h ä rd bä dd under högst ä tta dygn.
Till disciplinä rt straff kan ans lutas förlust av i arbetsinrä ttning förvä rvad lön eller .del
där~v
enli.Rt
de nprmare
· ·
.
~
~
~
anvisninzar,

so~I

socialministeriet utfärdar om tillämpande av disciji.inära straff.

I
betsinrättning, skola härvid tillämpas stadgandena i 25 §.

På

Låter den felande sic; icke rätta av "disciplinära straff eller

I /!
intern, som intae;i ts i inrä ttning en med stöd av stadgandet i 22 §,

avviker i arbetsinrä ttning int agen pe r son , f år inrä ttninc;ens di:rek-

må dock icke tillämoas

tion ~ärom gö ra anmälan h os l änsstyrelsen, vilken, efter a tt hava

ÖV411

i detta moment st ade;a de påföljder, men

om han ej kan med i 1 mom. avsedda medel återföras till ordninc;en,

inhämtat i är endet erforderlig utrednine , må förordna, at t den fe-

har socialnämnden eller, om i inrä ttning ens reglemente så beste.m-

lande skall hållas i tvång s arbete, · s <: som i l s.gen om lös driva re ä r

mes, direktionen ~ä tt att förordna, att han avlägsnas frun inrätt-

stadga t.

ni ng en.

Försöker arbetsplik tig a vvika eller avviker han från arbetsin55

§.

Ådag alägr·er i arbetsinrättning int agen pers on lättja eller t re d
eller avläc;snar han sig olovligen från inrä ttning en eller bryter t'

r ä ttning , skall han å terföra s di t och mä dess föreståndare därvid
på begäran erhålla nödi g handräckning a v polismyndighe~erna.

An-

gå ende tillgripande av väld i dylika fall skall va d i detta avseen-

I

i II

F

de i strafflag en stadgas r örande häktad p erson äga motsvarande

58 §.

tillämpning .

Besvär utgöra icke hinder för verkställande av socialnämnds be-

7 kap.
Särskilda
-----

stadganden.

~--

56 §.
Ändring får icke sökas i beslut i disciplinära ärenden eller i
ä renden

~ngå ende

a r betspliktigs lön eller ledighet, som fattats m

föreståndaren eller direktionen för kommunalhem, annan i 18 § a vs
vårdanstalt och arbetsinrättning.
Ändrinc; må icke heller sökas i socialnämnds beslut i ä rende , s
berör i

~2

utl å tande till högsta förvaltningsdoms tolen.

§ 1 mom. avsett återförande av arbetspliktig till ar-

slut, där ej länss t yrelsen annqrlunda förordnar.
Beslut, v a rigenom länsstyrelsen förordnat om ersättande av socialhjäl:p g enom arbete i arbetsin:cä ttning, må , om i beslutet så bestämmes, verkstä llas, ä ven o,m beslutet icke vunnit laga krafto

59 § .
Privata ålderdomshem och andra liknande v årdansta+ter stå under
landskap s styr elsens och dess inspektionsmyndighets övervakning.
Aneäende dylik inrä ttning bör anmälan e öras till l an dskap sstyrelsen

betsinrättnine;, ej heller i disciplinärt ä rende, försåvitt där i ce-

samt till socialnämnden i den kommun, dä r inrä ttning en är beläg en,

nom icke förordnats om persons insättande i anstalt.

inom en månad efter det inrättnine ens verksamh et begynt.

I länsstyrelsens beslut angå ende lämnande eller förvägrande av
c ialhjälp, formen dä rför eller dess belopp, må ändring icke sökas•

57 §.
Anföres be svär över länsstyrelsens beslut hos hög sta förval t nin
domstolen, må besvärshandlingarna inlämnas j ä mväl till länssty:r-el·
san.

Länsstyrelsen äger härvid, efter att hava infordrat förkl a-

ring av vederbörande, utan dröjsmål insända handlingarna j Eimte ege

Hava i inrä ttning s byggn a der eller i dess verksamhet konstaterats sådana missförhd.llanden, soni förhindra inrättninEens ändamålsenliga verksamhet, och hava dessa icke inom f a ststä lld tid rättats,
äeer landskap sstyrelsen r ä tt a tt förord..-ria, att inrättning en skall
stänp;as, till dess missförhf:llandena a vhjälpts.
60

§.

. Till anläe;eninc;skostnaderna för l::omm.unalhem och annan i 18 § om-

förmäid vårdanstal t m~ lån mot l åg r ä nta beviljas av landsk2jJ8Ined
Såsom anlägg ning skostnader anses ä ven kost n ader, som fö ranlet t

da, c.·,tt
40 och 41
~

§~
g

i· denna 1 an d s.k aps 1 ag skola lända till efter-

rättelse, så snart landskapslag en trä tt i kraft 0
Kommun erhåller första gången ers ät~ning i enli g het med 43 § i

anstaltens utvidgning och a v genomgående reparationer.

denna land skapsl 2g för å r 19 57 l ä mnad socialhjälp.

6_1 § .

Kormnun äger i

samma J föreskriven rätt till cersä ttning liv en för s å dan person läm-

Betunga de kostnader, som föranledas av meddelande av socialhjälp, under n ågot år kommun i oskä li g g rad, må kommunen av land-

nad socialhjälp, som å r 1956 av korrmmnen erh :~ lli t f a ttigvård, för

skapsmedel beviljas understöd.

vilken den erh å llit eller v a rit berä ttigad att utfå ersä ttning av
c:nnan ·kommun eller landskapet.

62 § .

Denna landskapslae; träder i kraft den 1 januari 1 9 57.

Genom d

Detta bör av kom.rnunen utredas medel

utslag av hö ,~ sta förv a l tninc:·sdomstolen eller l änss tyrelsen, mede lst

upphäves lanclskaDsla .a-en den 15 maj 193 8 angående fattigvården i 1

av den kommun, som erl agt beloppet, utfä rda t inty.o· , vilket social-

skapet Åland ( 4/38) j i:imte senare ändringar av densamma ävens om al

nämnd en ä r skyldi!J'
a +t på be r~äran
.. d r o·· J·1 i· 0 en utgiva, eller på
o
~ -o·f or

andra mot denna l andskapslag strida nde stadganden.

annat tillförlitli g t

•

-

L_,

, Kommun är likväl skyldig at i.; på g rund a v utfärdad betalnincsfö:
bindelse i enlig het in.ed

l andslrnr~s l ae; en

ane;ående fattigvården i le;·

v

sätt.

Person, som i stöd a v 59 § l a nd s1·: 21rnl2gen angc'.'iende fattigvå:rden
i landskap et Åland blivit ställd under förmynderskap, blir, om han

skapet Åland ersä tta kostnaderna för v å rd a v person, som då denM

icke är i 52 § denna landskapslag avsedd sinnessjuk, fri f örmynder-

landskaps l ag träder i kraft erhå ller v å rd på annan kommuns or.a.rtde,

skapet, när denna l andskapslrr-f" t--rä der i kraft

så läng e denna v å rd p å den andra k ommunens områ de utan avbrott fo.

,)

0

Länssty1'elsens ut slag, v &rigenom kommun befria ts J..L:>_T'~.n anskaffanc.<

de av kommunalhem eller del i s .a" dant, · a·· r ga··11 an d e ·hö g st tvQ är efter

går.
P å fattigvård, som lämna ts år 195 6 eller tidie;are, äc;a stadc:an

det denna landskapsl2.g trä tt i kraft.

'

den, som tidigare varit i kraft, fortfarande tillämpning , docl: ;;l. .

I fr åga om anstalter, som ä ro i verksamhet, då denna landskap s-

6.98
..
.~

I

'

·I

-1

lag träder i kraft, skall fastställelse å ovan i 32 § 1 mom

C<V.:ie

taxa utverkas och i 59 § 1 mom. omförmtil d anmäl an gö ras inom i
ovannämnda lag rum :föreskri vna terminer fr å n det l andskap sl agen t·
i 1'::raft.•

63 § • .
Har i l ag stadgats, att kostnader för (viss v å rd .sk ola ers25.t t a,
k ommun

såsom kostnader för fa·tti ....2v
ård ' sä skall denna
~

stadc;and en om

ers t~ ttning

fö.r

landsk a~

socialhjälp tillämpas .

Där hemor t s r ät t i avseen d e å fattie;vård har stadgats som f'öru1
sätt ni ng för viss rätt eller skyldi ghet eller ersä ttni n gsfö rfa re.n
de , bestämmes den enlig t tidi P-a re gä l l a nde l a ndskap sl 2g.

64 § .
Landskapsstyrelsen, soc i alnä mnderna och övriga mynd i eheter

b(i;

vidtaga nödiB;a J.t gärder för l andskapsl ag ens verksti:ill i ghet innan
densamma träder i kraft.

Mariehamn den 2 mars 1956 .
På

Lantråd.

vt·.gnar:

LAGUTSKOTTETS betänkande W: 17/1956 över landskapsstyrelsens framställning till Ålands landsting med förslag till landskapslag om social~..J: 7/1956.
hjäli> pä Åland. (Ng 10/19 56)
?ö~enämnda framställning, varöver landstinget inbegärt lagutskottets
Q\1ltande, har utskottet behandlat och får för landstinget vördsammast
framhålla 1'öljande a
Föreliggande ~agf örslag innehåller flera från den tidigare landskapslagstiftningen avvikande allmänna prinoiper, för vilka landskapsstyrelsen närmare redogjort i sin motivering till framställningen. Dessa avvikJlser äro måhända icke i alla avseenden väl lämpade för förhållandena
inom landskapet, i det att av dem knn följa mera betungande ekonomiska
konsekvenser för landskapets kommuner än för kommunerna i riket, men då
landskapet ur kompensationssynpunkt i allra högsta grad är beroende av
rikets lagstiftning, synes det icke kunna undvikas att landskapslagstiftningen bygges på samma principer, som godtagits i rikets lag. I
anseende härtill och då lagförslaget onekligen i många hänseenden är betingat av förhållandenas utveckling och ägnat att fylla ofta påyrkade
reformbehov, kan framställningen i huvudsak förordas.
I framställningen säges, att lagförslaget bygger på rikets av riksdagen antagna ~a sociallag, som är godkänd av Republikens Fresident, men
än~1u icke publicerad i rikets författningssaml.ing . Vid ärendets behandling h~r utskottet icke haft tillgång till densamma. Utskottet har haft
till hands endast regeringspropositionen av den 17 december 1954 och l'.10
och ekonomiutskottets däröver avgivna betänkande av den 18 november 1955
jämte tillhörande reservationer samt erfarit, att stora utslcottet ej föreslagit några ändringar i nämnda betänkande och att riksdagens svar på
propositionen skulle givits J>å basen av lag- och ekonomiutskottets förslag. Allt detta har icke kunnat kont·r olleras till följd av att postförbindelserna med Helsingfors varit avbrutna, men då ärendet är brådskande och borde slutbehandlas vid den pågående landstingssessionen, har
utskottet betjänat sig av det materi::.l, som funnits att tillgå, och
förlitat sig på riktigheten av uppgifter, som erhållits i telefon. Stora
utskottet kommer emellertid att någon av de närmaste dagarna hava tillgång till det tryck, som lagutskottet ej kunnat disponera.
Ifr~ga om lagtexten göres följande uttalanden och sakliga ändringsf'örslags
~
Utskottsmedlemmen Lindroth har ansett hela paragraf en betydelse
lös ur arbetstagarens synpunkt, sådan den är avfattad i förslaget. Den
kunde enligt huns uppfattning dock fä stå kvar, ifall orden "eller ge-

