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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med ·förslag till landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om stöd 

för vård av barn i hemmet. 

Bestämmelser om ekonomiskt' stöd till vårdnadshavare med barn under tre är 
' -. 

finns i landskapslagen orn stÖd för värd av barn i hemmet (50/85). Vårdnadshavare 

med barn under ·'iP~' år har rätt 1:i11 ekonomiskt stöd om inte sådan daghemsplats 

utnyttjas som avses i landskapslagen om barndagvård (38/73). Stöd för vård av barn 

i hemmet kan betalas till en familj trots att den tillfälligt är bosatt utanför 

landskapet och följaktligen inte kan utnyttja daghemsplats som ordnas i landskapet. 

· · Landskåp~st)r'reisen föreslår att endast de som faktiskt bor i landskapet skall 

vara berättigade till stöd. Vårdnadshavare vars familj tillfälligt vistas utanför 

landskapet och som före lagens ikraftträdande beviljats eller ansökt om stöd och 

som sedan sammanhängande vistas utanför landskapet föreslås även efter lagens 

ikraftträdande vara berättigad till stöd. Landskapsstyrelsen föreslår att giltighets

tiden för bestämmelserna om partiellt stöd för vård av barn i hemmet förlängs att 

gälla till utgångefi åv. år 1990. 

Liknande ändringar· har föreslagits i riket (prop. 193/89). 

·Med hänvisniÄg 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 1 § 2 mom., 6a § och 9 § 1 mom. 

landskapslagen den 3 december 1985 om stöd för vård av barn i hemmet (50/85), 

sådana de lyder i landskapslagen den 30 mars 1989 (21/89), samt 

fogas till 1 § ett nytt 3 mom., som följer: 

1 § 

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

av barn i hemmet om vårdnadshavaren är partiellt vårdledig eller är anställd på 

deltid och arbetstiden med anledning av värden av barnet uppgår till i medeltal 

högst 30 timmar per vecka. 
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Rätt till stöd för vård av barn i hemmet som avses i denna lag har endast de 

som faktiskt är bosatta i landskapet. 

6a § 

Partiellt stöd för värd av barn i hemmet beviljas inte när vården anordnas i 

enlighet med 6 § l mom. eller under den tid moderskaps~, faderskaps- eller 

.. föräldrapenning beviljas enligt sjukförsäkringslagen (FFS 364-/63). 

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

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

9 § 

Stöd som avses i denna lag utbetalas från och med den första vardagen efter 

tJtgången av den tid som avses i It § 1 mom. eller den första vardagen efter det 

övriga förutsättningar för erhållande av stödet föreligger. 

- - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - ---~ ~ - - - - -- - - - - - -.- - ~ - - - -- --.- - - - - -

Denna lag träder i kraft den • Vårdnadshavare vars familj 

tillfälligt vistas utanför landskapet och som beviljats stöd eller som ansökt om det 

före lagens ikraftträdande är berättigade till stöd för vård av barn i hemmet så 

länge som tillfällig och sammanhängande vistelse utanför landskapet varar, om 

vistelsen börjat ,.före denna lags ikraftträdande och inte rätten till stöd upphör av 

annat skäl. Bestämmelserna i 1 § 2 mom., 6a § och 9 § 1 mom. tillämpas utan 

hinder av vad som bestämts i 16 §, från den l januari 1990 och gäller till utgången 

av 1990. 

Denna lag träder i kraft den 

Mariehamn den 2 januari 1990 

Lantråd Sune Eriksson 

Lagberedningssekreterare Olle Ekström 

'ih·.'.:, 


