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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till landskapslag 

angående ändring av 7 § landskapslagen om 

stöd för vård av barn i hemmet. 

Enligt landskapslagen om stöd för vård av barn i hemmet (50/85) betalas 

hemvårdsstöd för barn som inte åtnjuter kommunal dagvård. Stödet, som betalas 

efter att föräldrapenningsperioden enligt sjukförsäkringslagen (FFS 364-/63) har 

utgått, består av en grunddel, en syskonförhöjning och en tilläggsdel. Grunddelen 

betalas om barnet är under tre år och vårdas i sitt eget hem av vårdnadshavaren. 

Syskonförhöjningen utgår om det i familjen, utöver det barn för vilket grunddel 

betalas, finns barn under 7 år som i huvudsak vårdas hemma. Tilläggsdelen betalas 

som ett komplement till grunddelen och bestäms utgående från familjens netto

inkomster. 

För närvarande är utbetalningen av hemvårdsstödets grunddel begränsad så att 

den upphör då moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning börjar betalas p.g.a. 

att ytterligare ett barn föds i familjen. Syskonförhöjning eller tilläggsdel som 

tidigare har erlagts till familjen kan dock betalas under den tid familjen erhåller de 

förmåner som stadgas i sjukförsäkringslagen. Grunddelen har, liksom föräldra

penningen, bundits vid minimidagpenningens belopp i sistnämnda lag. 

Bestämmelserna om utbetalning av föräldrapenning i sjukförsäkringslagen har 

nyligen ändrats (FFS 1109 /87) så att föräldrapenningsperioden förlängs med 60 

vardagar om familjen får flera barn vid samma tidpunkt. De ändrade reglerna blir 

tillämpliga då den beräknade tiden för nedkomsten är den l april 1988 eller 

därefter. En samtidig tillämpning av de nya bestämmelserna i sjukförsäkringslagen 

och de gällande reglerna om hemvårdsstöd medför, för en familj som inte har barn 

från tidigare, att familjens rätt att börja få hemvårdsstöd uppskjuts för en tid som 

överensstämmer med den förlängda föräldrapenningsperioden. I praktiken kan detta 

leda till att en vårdnadshavare som erhåller minimibeloppet av föräldrapenningen 

under förlängningen får ett sammanlagt lägre stöd än en vårdnadshavare i en 

jämförbar ekonomisk situation som börjar få såväl hemvårdsstödets grunddel som 

tilläggsdel. Har familjen t.ex. fått tvillingar betalas på motsvarande sätt ingen 

syskonförhöjning för det ena barnet under den förlängda föräldraledigheten, trots 

att förhöjningen hade betalats om familjen hade börjat få hemvårdsstöd. 

Eftersom de familjer som i framtiden berörs av den förlängda föräldra-
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penningsperioden i stöd av nuvarande regler om hemvårdsstöd delvis skulle 

försättas i sämre ställning än de familjer som inte berörs av förlängningen, är det 

nödvändigt att ändra Jagen. I syfte att trygga familjens ställning då flera barn föds 

samtidigt föreslås tillagt till lagens 7 § ett nytt 2 mom. enligt vilket syskon

förhöjning eller tilläggsdel i vissa fall får betalas trots att föräldrapennings

perioden förlängs. Härigenom skulle familjen erhålla minst lika stora förmåner som 

den hade fått om den hade börjat få hemvårdsstöd. Samtidigt föreslås av 

ändamålsenlighetsskäl att syskonförhöjning, som har betalats till familjen under 

moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenningsperioden, skall betalas enligt tidi

gare grunder under den förlängda föräldraledigheten, om detta är ekonomiskt mer 

fördelaktigt för familjen. 

Det sammanlagda kalkylerade heloppet av grunddelen och syskonförhöjningen 

som avses i den föreslagna bestämmelsen beräknas så att varje barn under sju år, 

för vilket familjen hade fått syskonförhöjning om familjen hade övergått till 

hemvård, tas med i beräkningen. 

I riket har lagen om stöd för vård av barn i hemmet (FFS 24/85) ändrats på 

motsvarande sätt (FFS 1112/87). 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande 

Landskapslag 

angående ändring av 7 § landskapslagen om stöd för vård av barn i hemmet 

I enlighet med landstingets beslut fogas till 7 § landskapslagen den 3 december 

1985 om stöd för vård av barn i hemmet (50/85) ett nytt 2 mom., som följer: 

7 § 

Har föräldrapenningsperioden för familj som ännu inte får syskonförhöjning 

eller tilläggsdel förlängts på grund av att flera än ett barn har fötts vid samma 

tidpunkt, betalas syskonförhöjning eller tilläggsdel till familjen under den förlängda 

föräldrapenningsperioden. Syskonförhöjningen betalas dock under fnrutsättning att 

den föräldrapenning som utgår är mindre än det sammanlagda kalkylerade beloppet 

av grunddelen och syskonförhöjningen av familjens hemvårdsstöd. Som syskon

förhöjning utgår skillnaden mellan det kalkylerade hemvårdsstödet och föräldra

penningen. Har familjen fått syskonförhöjning innan föräldrapenningsperioden för-
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längdes kan förhöjningen betalas enligt tidigare grunder, om detta är förmånligare 

för familjen. 

Denna lag tillämpas för första gången på sådana fall när nedkomsten sker eller 

den beräknade tiden för nedkomsten är den 1 april 1988 eller därefter. 

Mariehamn den 9 februari 1988 

Lantråd Folke Woivalin 

La2beredningssekreterare J anina Groop 


