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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till 

Landstinget med förslap; till landskapslag an

gående tillämoning av v1ssa författninp,ar rö

rande barnskydd. 

Landstinget tillkornmer enligt 13 § l mom. 14 punkten självstyrelselagen för 

Aland (5/52) lagstiftningsbehörighet rörande barnskydd, med undantag av 

stadganden hörande till familje- och förmynderskapsrätten samt straffrätten, 

Någon landskapslag om barnskydd har likväl icke stiftats. Tidigare lagförslag 
har fällts av Renublikens president efter utlåtande av Högsta domstolen, som 

ansett att landstinget överskridit sin lagstiftningsbehörighet. (Landskaps

nämndens framst. nr 2/39 och 13/39). 

För att fylla ifrågavarande lucka i landskanslap:stiftnin~en föreslås, med 

beaktande av avgränsningssvårigheterna beträffande lagstiftningsbehörigheten, 

att den i riket gällande lagen om barnskydd (FFS 52/36) jämte därtill hörande 

förordninP; (FFS 203/36) med stöd av 13 § 2 mom. självstyrelselagen antap:es som 

s~dana, dock så ändrade, att de från barnskyddet härrörande förvaltningsunn

p,ifter som i riket ankommer nå social- och hälsovårdsministeriet eller social

styrelsen och som berör landskapets lagstiftninP:sbehörighet, här skulle anför

tros landskapsstyrelsen. 

Gällande rikslag och -förordning om barnskydd bifo,o;as denna frarnsVillning. 

~1ed hänvisning till det anförda föreläp,,o;es Landstino;et till antao;ande 

L a n d s k a ~ s l a g 

angående tillämrminp, av vissa författningar rörande barnskydd 1 landskanet iUand. 

I enlighet med Landstingets beslut stadgas: 

l §. 

Lagren, den 17 januari 1936 om barnskydd (FFS 52/36) samt förordnin,o;en den 

8 maj 1936 angående barnskydd (FFS 203/36) äq;er, med nedan i denna la.o: an

givna avvikelser, tillämpning i landskapet Aland. 

De i l mom. angivna författningarna tillänmas i landskanet sådana de lyder 

då denna lag träder i kraft. Sker därefter ändrinp, i någon av +nr+attnino;arna, 

skall de ändrade stadgandena gälla i landskapet från tidnunkten +ör deras 

ikraftträdande i riket. Unnhäves nAp,on i l mom. angiven +örfattnin,g skall 

dess giltighet 1 landskanet u~~höra samtidigt som i riket. 

2 §. 
De förvaltningsuppgifter som enlip:t de i l § l mom. anrr,ivna författnino;arna 

ankommer på statens myndigheter, skall 1 landskapet handhas av landskanssty

relsen, såvitt dessa unngifter enligt 19 § självstyrelselap;en :för Aland an

kommer på landskapet. 
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3 §. 

Denna lag träder i kraft den l juli 1g77 . 

Marieharrm den 2 november 1976 . 

L a n t r å d 

Lagberedningssekreterare 



oeh övrh;• n(;c!lp k:lnsliutgiirer si ock anstoltens nödiga 
Crifts· och undcrhl:iskostnader; sam~ 

4) hyra för iru-;ittningens byggn~de;: 
byggnader del':ls skälig~ h;:resvärde. o 

1 txt:illl fastst.ll!es o.n,~g!ften per vatdqag med beaktal'"lde av 
ln!'"oingens l!lder, skick och v:lrdstand~rd till ett belopp, 

kan ansc:.--s motsv:1ra 1\:osmadern:a il kommunen f\ir rnot
anstJ!:sviird i e;uighet med ! § la,;en om sodalhj:ilp, 

ögst till det belopp, . ti!l vil\er d~ i 1 mottL rdiiT'JtW! 
utgiftern~ med a\·dr~g av iruiittningen.s statsunderstöd ocls fi.i1_dra 

inkoms~er .iin vårdavgifterna. v~rddgjg stigit under iöreg;'iende 
kalenderar eller, i fr.lga om Will vari! i verksa!lJhet kon:o.re 
tid till det belopp vaxtill betiikn:~S hav~ stigit unde1: 
dds verksamhetstid. 

Se SRb ang. gtunderns för bestämmande. av de till s!{:tsbi<lrllg 
bet5tlignde kommunala ocll privata iru:!irutingar!lruS. egna byggn:llå~n 
byresv:irde, L 23 a (U). J fr F om psy!dskl dterblivn® §:§ :1::! ~ 
}} s J l; F om statsund<tslöd lit barnhem § 7, S l5 (U). 

'2 5. T'l.'<:ill faststillles av [sodalmi.nlsterietl på 1.mden~tä!lnil'_g 
IV kommunens ful!m:iklige. Fra•nstiillningen skall åtföljas av en 
på kommunens bokföring snm<hd' pil fastställd blanketf uppgjord 
r!dogörehe för inrättningens i 1 S n:imnda utgifter och ln.lmllllllet 
tör töregående kalenderår rociolniimndens ut!~tande. 

Taxan skal! bring:13 till kfu!nroom 
p) kommunem ons!agstavh. 

J §. !il! anJ:iggningsl<ostnadern• för ~l:lril av~es 
J 60 5 lagen om socialhjälp, hänföm .inköp ~" 

och annat för ini.itmingens verksru:nhet 
jotdområde, röjning och mjämnlng S'J tomt<:!'~, byg~" 
inrättningen oundgiingl iga bostads·, byril- och eiwnoraibygg. 

och detas försätt:lllde i fullständigt skick, Mskaffnii1Jl) av· ar,. 
för avlopp och vattenförsörjning el· eller all."""> 

av nödiga väg.w, inhiignadeJt ::mdr~ fasta anord-
somt an:;kllffning av möbler, arbets- och husMHsr~skap, 
och annan nödig utrustning samt vårdroatedd aivr:ns:.om föt 
och övervakning av byggnadsarbete. 

Till anläggningskostnaderna hänföras kke t:.!e utgifter, 
lörnnlcdas av regelbundet underhåll samt sedva;olig fömye!se 
ln\•cntarier och utrustning, ej beller värdet av de för ut~ 

eller t:;f~~:~;f~~~~f~~=~~~Ö:~,~~nv~ar~· ::a~· ·~~in~! terneroas !ath..«ats .. c§ . """""-''''" hänföras kke beller 
, rom lämpligt 

11th __ än~darnälser!lif:t_ kunna pJ inrättnlnger:s jordläge•ilier. 
F om eftnb!h-n" S 30, S .H . 
• (30.12.19/0/903) Vid aMöbn om 
av arbetsinrättnings grundl'ig&":~ing,progrnm, 
fog»: 

'')r!~~;~f.ill:~n;~dg~fullruäktiges el!er i fråga om k~~~~~~:!~rb:~ !' beslut om grundande av i 
.·.···-.•.••• xu.r<JL<nu<o<.:> grundstadga; 

reglemente, som in.i'1ehå11t:r 
verksamhetsprogram samt dess lrue 

eller furslag till reglemente; 
om inrättningens förliiggningsp!ats samt fasad-· och 

för de planerade byggnaderna; samt 
över de l 3 S l mom. nämnda grund!iigg;:>ing:U,ost· 

mom. är stadgat o•::1~,~~:~~~i~~t:~~ om godkännande av 
följus även vid 
aröetslnrättning. 

för grundJäggnin&sko:stiYstderna 
hos social· och hälsovårdsminhtetiet. 

fogas inrättningens sodo!styrelsen 
eller ändringsprogram samt ritningar 

annan nödig utredning. (30.12.1970/903) 
hälsovJrdsministeriet fastställer maximibeloppet' för 

skall beviljas. StJtsunderstödet utbetalas ~v 
av de iöret-:;dda reUovisning;:trna för g:ri.md~ 

eller flera rater ! enlighet med .grund-
fon:skridarlde. (30.!2.l970/90J) 

av statsunderstödet erlägges bör utred· 

om li•Ykiskt efterblivna $ J!, S 
Ö1·erg:lr arbetsinrättning, som erhållit statsunderstöd till 

ig>rc, upphör dess verksamhet eller fyller densamm~ tiil 
ändrad verksamhet eller av 2nnan orsak icke liingre de 

som erfnrdro; Iii r tilldelonde av statsunderstöd, skall det 
· gnmd1iiggningskostnad·~r beviljade statsunJentUJet 

nv [>ociulministeriet] återbiiras till staten, 
§§ 60 a och (.0 b, S 15; F om p•ykiskl dlorbiivm 

utfiirdar vid hehov niirmnre föt,.lttllottt 
denna förordning. 

! / qv 2 1 
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s 1998 

eller c~c:r:mun;c!nJmnden]' så ock 
de im;Jckciommy.:-:dighet och 

L om 

vederböran· 

vnkare Sclmt de ö•::iga skyddslturlkl:!Ol 
n'ir~ard a\' n~mnckn 
anh:i l l; n s.ldant 

}fr § f:{,;;;;;JCiffi:"J3"'1! 
n.ingt:n, Pr 

5. §. 
verka:! med [ v!lrdn:imnderna] 
s}dtt möjligt liven med andra siidnna 
org:m1;Jtioner, vilkas verksamhet 
bamskvddet. 

J fr six: i al vlrdd. 
efterblivna S 2 p. 

6 §. 
för b,unavård och 
der till förekommande 
hlllanden, 
dan vård 

F 

7 §. Kommun skall i 
upprätta och 
stöda och 
samt skrida 
understöda 

• ]f' FörmyndersknpsL §5 och 
b::u·n, ft>JJa utom iikt~.:nr;lwp} 21J; 
l J). 

An,g. .$kydds~tgärdtrtus upphörande~ se kap. 5. 



!iädant avtal tiger samma kraft och verkan, 
b~rnets orr'h~ncl~rtGgJnde för hem-
~et sLett g~nom be>lut, varom 

Se 5§ ~~ .0ch .JH; ~-'.om bnrnskydd 
So..:L1!:1ai:l11d!!n b(,r utreU~l~ a 

2 åsyftld~ skyd~idtgJ.rd~-r ej 
sl~rid-:.:r till tva~1g.sornhindertsgande. 
J)l!&-3;tl7. 

12 §. Komm~r i 11 
skaU [ vadrr~rnnd~n] 
Jw unga pen;onen skall 
dertJpo. 

D:ir nämnden beslurat i sin 
eller ung person, har föri:ildrarnJs 
och uppfostra förverkats och 
[vurdnurnnden]. 

Se §5 13-19 och 39-4L 
1.3 §. Ärende rörande 

händertagande av v~i.rd!n2imndl] 
[vårdn:imndcn] i 
den av (km, i vars vård barnet 
b~finner sig, har sin hemvist. 

Om ing~nderas av föräldrarna 
känd eller om barnet dkr den 
befinner sig i någon annans 
Jämnats utan vård, skall ärendet 
sökas av (vård nämnden] den 
eller den unga personen vistas eller 
Kan ej vid d;;:n föreberedande · 
olägligt dröjsmål utredas, till vilken kommuns 
nämnd] ärendet enligt 1 momentet borde 
må ärendet avgöras av [ vårdnärnnden] i den 
där bamd eller den ungc1 personen vistas 
träffats. 

Se § 4!. Jfr 
l ären1lc 

varit i sin 
trårdnaden i 

En 

Ett ba-n 
nnstaltsv~r.ll,' 
brhO\·c, a;· un:;ta:.tsvlea 
tidpnJJ;:t var 
•ky!dii! att 
av b.!rntts 
i li:ins,)tyrdse.n 

14 §. Vid behandling inom 
12 § n':imnt ärende skola barnets den 
sk?.nens föräldrar, därest deras vistelseort 
·and, ävensom de andra vilkas vard 
eller den unga personen eller 
dens försorg till sammanträdet 
eller ock dem beredas tillfälle 
klaring i s~ken. 

Nämnden äger att vid behov 
OCkså andra personer, som äro 
ne!s eller den unga personens on1stand1~;he:tel 
sktlt dess behov av vård eller att hos 
skrift!iza upplysningar dJrom . 

. Vid s:unmanträdet böra 
rh~ra barnet eller den unga personen, SJ.mt 
al!anden, vilka inverka å beslutet, till orot<JK<JUI~c 

tcckn:~s. 
Se § 33. 

ltt Jr::nJc ang. om!1J!1d~rtagmde' a.v 
llJnJbt;:s i s.vdJlnämnden. Hörandcc av 
det :...~.::u:~:E1träJe, där nämnCen f,ltl:!dc: sitt 
UIJJ.h:inJe:-:agandec, ansågs nödigt. H.FD 1960 

eller dess avdel
:w batn 

utom hemmet erfordras. att minst 
:mcdle~J.J:na:rna röstat för sådan 



fos:ran, 
plikt,] samt 
för någon 
vilken b:.~rnet 
lenhet. 

Är :w nämnden ornhl1n:d,!rtai!e 
p:! grund av 
sj:.~kd,1l-:1, 
hov av särskild 
gärd för beredande av 
ler d<:n unga personen 
st:ides. 

Jbr barn eller 
anledning 
nämnden, att dess 
lande sätt kan 
och är barnet dle~ 
d<On i denna 
nämnden 

21 §. Barn eller 
omh:.i:-~d~rtagits, 
likväl så au, d:'l barn ung 
fostringsanstalt, anstaltens 
dersk2pet förutom bctrilfhnde 
lingen tilläventyrs e1J'.enc1om 

Det i föreg:iende 
'Jpphör i och med 
net eller den tingil 

Ang'v~nde bam 
[ vårdsämnds] 
den göras hos "~·riP·'''"'A"·"· 

Se . f'önnyndersk•ps.L 
SocHjL § 50, S 15. 

F6m1;rndare~ 
av Eo<:"ialnämnden~ 
angick övertagande :av 
snv:ir~.J:.1s för ersättande 
HFD 10.10.1973 liggar·e 

22 §, socialnämnd 
punkt c, och b 
fande barn, när detta 

sum i 8 § 2 mom. 
nämnd·.:n annorlund'! 
upphör förenämnda 
nämn2~n icke finner 
åtgärden. 

SkydJsuppsikten 
är g;ttt till ända från 
ordna:1de. 

23 §. Befinnes 
niimnclen] 
vård och 
den unga personen 
Härom äger, i om elev 
stalt, [se>cialministetiet:l ph förtst:lnd:m;~u 
bcsbt:l, och i ::mna~ fnll [\·:irdnärnndenJ. 

2 4 



~:t:H.!~3nde~ t 2!J ~ 
ornh~indettaget 

Sc Sodlj L §§ 43 
SRb f!ng. t::r:ikn~mc~~ 
u:1mnJa I-~o~tnaJ.kr S.'Hnt t;Tn 
s 25 (II). 

Ersit~nir.g av statens me~~d 
a\' yr!:cstJnJcrvisninb, var 
1~167 A II 161. 

.;o §. SocL!lnämnd 

morn. 
pl'rsonen är 
talning:~n 
niimnden. 

För kostnader, som 
eller ung persons 
driva ersättning 
hgen om socialhjälp 
om barnets eller 
v.'lrd, såframt 
avstå från 
skall dock 
§ lagen om 
nlng av och 
i titliimpliga 
SOcLJJhjiiJp 
i fall som 
S99) 

Har 
tig att 
het utgiva 
åsidosatt dc:nna sin 
den] diirför varit 
m:'i nämnden ej 
den av föräldrarna, som icke 
uraktlåtenhet, och bör 
koll göras anteckning om 
det och begränsningen av 
skyldighet. 

Slut,tadgandet i L 
D~nr.J. lag u:ider 
A~3lcnd~: 

dler ung persun 
ut::mför hemmet 
avsedd komrnud 
har denna kom ... 



7.7 §. IL1r 
{ostcrb3rn 
hem, sk:,:l 
kiinnedor;J om 
sr:krir>n därav. 

fV:1rdn:imnd] skall 
omsorgci .. Ill v:lr,d och 
övervJkrnng oco 
debr, ;·Jd dirorn i § 

Befinnes fosterhem 
diir meddelad vård och 
nämnden söka :lt t mc: d 
stånd. Vinnes ej 
fostraren att åt<:rstiilla 
att drar:~ försorg om 
denna åtgärd bliva 
,, ., .. l 

sugs, ager namnucn 9 

bemyndigad funktion'.ir 
och 19 §§ stadgude 
[So~ialnäm~d mil, • . 

barn 1 dagvard foreKomm:moe 
eller andra särskil<h 
många sådana barn 

fosterhemmet 

personer att på 
avsedch uppsikten, 
liga debr gä!hncle, 
ar St:!dgAt. 

Se F om bo.rnskydd 25, S 

7 







) samt 
och 33 § 2 mom. 

JCJJ-f (llD5/7-l), som 

besluta att omhiindertngandet 

§. 

§. 
suci~1lniimnden med stöJ av 
§ Llttat 

m om 
bL·s!utct. Besviiren 
social- och hii!so-

fattat med stcid 
beslut som 

§, fir 

genom 
i 



man. 

Nr 7?0 

si u t 
lt.J.-·n. 

Social~ 

med 1. 

2 o 

re 

Irma 

) s:um 

icke 

Irma 



1852 

I eolighet med Riksdagens beslut 
sådant sagda i 

.51 §. 
Över socialnämndens beslut 

2.'5 och 28 §§ . 
ligen anföra besvär 
trettio dagar från '-'"·"·"''-u'"" 
av ändring i 
.38 §, 40 § 3 mom. eller 41 § 
22 § L1gen om förvaltningen av 
är stadgat. 

Helsingfors 31 december 

10.3.5. 

om 

den .31 december 1974. 

barnskydd, 

l oktober 1975. 

___ i, 

l 
l 
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