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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till tandstinget med förslag till landskapslag 

angående ändring av 5 och 6 §§ landskaps!agen 

orn stöd för vård av barn i hemmet. 

Barndagvården är i landskapet ordnad enligt 1andskaps1agen orn stöd för vård av 

barn 1 hemmet (50/85) och Jandskapslagen om barndagvård (38/73). Målet med lagarna 

är att förverkliga ett vårdsystem för barn där barnfamiljernas varierande behov beaktas 

och där deras valmöjligheter säkerställs. Avsikten är att dagvården av barn under tre år 

skall utvecklas så att det senast år 1990 finns ett fullt utbyggt system, enligt vilket det 

för alla barn under tre år skaU finnas antingen en kommunal dagvårdsplats eller 

hemvårdsstöd i överensstämmelse med familjens eget val. Hemvårdsstödet består av en 

grunddel, en syskonförhöjning och en ti11äggsdel. 

Med hänvisning till denna målsättning anser landskapsstyrelsen att kretsen av 

familjer som erhåller syskonförhöjning bör utvidgas så att förhöjningen skall betalas 

även för syskon mellan tre och sex år, eftersom de barn som inte har börjat skolan ofta 

inverkar på familjens val av vårdsystem. Härvid föreslår landskapsstyrelsen ytterligare 

att dagvård som anordnas av kommunen och som varar högst fem timmar i dygnet inte 

skall vara ett hinder för erhållande av syskonförhöjning för ett 3-6-årigt barn. För 

syskon i kommunal heldagsvå.rd bör däremot ingen syskonförhöjning betalas, eftersom 

syskonrabatt i dessa fall ges på dagvårdsavgiften. Annan dagvård än kommunal 

heJdagsvård bör däremot inte medföra några inskränkningar i rätten till syskonförhöj

ning. 

Landskapsstyrelsen anser dessutom att det är befogat att höja den netto1nkomst

gräns som utgör grund för erhå!Jande av fullt belopp av t111äggsdelen från 2.000 till 

2.600 mark per kalendermånad. Landskapsstyrelsen anser likaså att det belopp med 

vHket familjens nettoinkomster överstiger 2.600 mark enbart bör minska tilläggsdelens 

maximibelopp med 25 procent av det överskjutande beloppet. För närvarande minskar 

tilläggsdelens maximibelopp med 50 procent av det belopp med vilket nettoinkomsterna 

överstiger 2.000 mark. Ändringarna föreslås i syfte att göra det möjligt för flera 

familjer att komma i åtnjutande av ti!läggsdelen till fullt belopp och för att minska 

effekten av att en fami!j har inkomster som överstiger nettoinkomstgränsen, varigenom 

familjens faktiska valmöjligheter i vårdfrågan ökar. 

I riket har regeringen avgivit en proposition till riksdagen med förslag om ändring 

av rikets lagstiftning i motsvarande avseende (reg.prop. nr 187 /86 rd). 

Med hänvisning ti!l det anförda föreläggs Landstinget till antagande 
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Landskapslag 

angående ändring av 5 och 6 §§ landskapslagen om stöd för vård av barn i hemmet 

I enlighet med landstingets beslut 5 § l mom. och 6 § 2 mom. landskapslagen 

den 3 december 1985 om stöd för vård av barn i hemmet (50/85) som följer: 

5 § 

Syskonförhöjning betalas om vårdnadshavare utöver det barn som berättigar till 

grunddel har vård om ett eller flera barn under sju å.r som inte erhåller kommunal 

dagvård enligt 1 § 1 eller 2 punkten landskapslagen om barndagvård. Syskonförhöjning 

betalas även för ett 3-6-årigt barn som åtnjuter kommunal dagvård högst 5 timmar i 

dygnet. 

6 § 

Fullt belopp av tilläggsdelen är 80 procent av den i 4 § 2 mom. avsedda grunddelen. 

Tilläggsdel beviljas till fullt belopp om nettoinkomsterna enligt 1 mom. inte överstiger 

2.600 mark per kalendermånad. Om nettoinkomsterna är större minskas tilläggsdelens 

maximibelopp med 25 procent av det belopp med vilket nettoinkomsterna överstiger 

2.600 mark per kalendermånad. 

Denna lag tillämpas från ingången av år 1987. 

Marie hamn den 17 december· 1986 

Lantråd Folke Woivalin 

Lagberedningssekreterare Janina Groop 


