
Allmän motivering 

1988-89 L t-Ls framst. nr 12 

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om stöd 

för vård av barn i hemmet. 

Barndagvården i landskapet regleras i landskapslagen om stöd för vård av barn 

i hemmet (50/85) och landskapslagen om barndagvård (38/73). Syftet med lagarna 

är att skapa ett system där vårdnadshavare har möjlighet att välja mellan 

hemvårdsstöd och en kommunal dagvårdsplats. Hemvårdsstödet består av en 

grunddel, en syskonförhöjning och en tilläggsdel bestämd utgående från familjens 

nettoinkomster som ett komplement till grunddelen. 

Genom landskapslagen angående tillämpning i landskapet Aland av vissa 

riksförfattningar rörande arbetsavtal (22/85) har lagen om arbetsavtal (FFS 124/84) 

bringats i kraft i landskapet. Arbetstagare kan sedan den 1 augusti 1988 få s.k. 

partiell vårdledighet för vård av sitt barn. 

Landskapsstyrelsen föreslår att landskapslagen om stöd för vård av barn i 

hemmet ändras så att vårdnadshavare med förkortad arbetstid kan få stöd för att 

barn i hemmet. 

riket har en proposition lämnats till riksdagen med motsvarande förslag om 

ändring i rikets lagstiftning (prop. nr 210/88). 

D~taljmotivering 

Stöd utbetalas om vårdnadshavare förkortat sin arbetstid för att vårda sitt 

barn och till dess barnet fyller tre år om inte förutsättningarna dessförinnan 

upphört av annat skäl. Att den förkortade arbetstiden får utgöra högst 30 timmar 

per vecka harmonierar med motsvarande bestämmelser i lagen om arbetsavtal (34d 

och 3!J,e §§). 

Av hänvisningen till 6 § 1 mom. följer att stöd endast utbetalas till 

familjer där barnet under annan del av dygnet än tiden för den partiella 

vårdledigheten vårdas av annan än sin vårdnadshavare. 

2.J.: Bestämmelsen har ändrats så att tidpunkten för när utbetalning av lagens 



- 2 -

stödformer har preciserats samt att uttrycket "eller partiellt stöd för vård av barn 

i hemmet" medtagits. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande 

Landskapslag 

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

I enlighet med landstingets beslut 

ändras 9 § l mom. landskapslagen den 3 december 1985 om stöd för vård av 

barn i hemmet (50/85) samt 

fogas till l § ett nytt 2 mom. och till lagen en ny 6a §, som följer: 

l § 

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

av barn i hemmet om vårdnadshavaren är partiellt vårdledig och arbetstiden på 

grund av vården av barnet uppgår till högst 30 timmar per vecka. 

6a § 

Stöd som avses i 1 § 2 mom. beviljas inte när vården anordnats i enlighet med 

6 § 1 mom. eller när den tid moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning beviljas 

enligt sjukförsäkringslagen (FFS 364/63). 

Partiellt stöd för vård av barn i hemmet erläggs per kalendermånad med ett 

belopp som utgör 25 procent av grunddelen uträknad enligt 4 § 2 mom. 

9 § 

Stöd för vård av barn i hemmet eller partiellt stöd för vård av barn i hemmet 

utbetalas från och med den första vardagen efter utgången av den tid som avses i 

4 § 1 mom. eller den första vardagen efter det övriga förutsättningar för 

erhållande av stödet föreligger. 

Denna lag träder i kraft den 1989 och gäller till utgången 

av år 1989. Utan hinder av vad som bestämts 16 § har vårdnadshavare rätt till 
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partiellt stöd för vård av barn i hemmet från den 1 mars 1989. 

Mariehamn den 8 december 1988 

Lantråd Sune Eriksson 

Lagberedningssekreterare Olle Ekström 


