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Lands k a P s nä lll:n den s i 
framställ◄ 

ning till !lands landsting med f·· 1 ors ag till 

landskapslag om barnskydd i landskapet !land~ 

Under en lAn.g följd aw år hade fo~kr-epresentationen i riket uttalat n~ 

som sin åsikt att från samhällets sida borde, utöver vad på grund av 

fattigvårdslagstiftningen göres, vidtagas åtgärder till fcirmån för 

vissa grupper av ·det uppväxande släktet, vilka för att icke råka ut 

för menliga inflytelser, behövde -sMan hjälp och s_Mant skydd från. 

det allmännas sida, som icke kunde givas i hem och skola. Av särskilda 

orsaker, vilka bleve fcir vidlyftigt att relatera .i denna framställning, 

hade Finlands regering icke möjlighet att förrän den 31 august11934 

överlämna proposition i ämnet till Riksdagen. 

I propositionen f ·ramhålles, att "förslaget överensstämmer med and-

ra länders motsvarande lagar 'däri, at~ dess främsta syfte är tillvara-l~ 

tagandet av de barns intresse~, vilka utan samhällets inskridande ära 

•utsatta för faran att vanvårdas eller ätt i ·sedligt avseende urspåra. ' 

Lagförslaget grundar sig på den allmänna princip, att det samhälleli-

ga skyddet och vården av barn och unga personer närmast ankommer på 

kommunerna under ledning och kontroll av vederbörande statsmyndighet, 

samt å de statens inrättningar, om vilka · i denna lag eller annorstä-

des särskilt stadgas". Rege_ringsftlrslaget innehåller mångfaldiga be

stämmelser, ·för vilka självfallet någon deta.lj.erad redogörelse icke 

kan. lämn~s, men bland de viktigaste må dock nämnas, att med barn avses 



d 'Wlg person den, som fyllt 16 tne., Som i cke r~11t 16 år, och me 
•1 

person, J 

f .. r ba.rnskyddsverksamheten skull icke 18 år, att såsom kommunalt· organ o \ 

f 11 den på kommunen ankommande sa.in fungera det gemensamma organet tsr a . ..I 
I 

· · J!.-dn· · den om vars tilll!lät.tande hällsvården, d.v.s. vw: amn ' 

· ·· den avlåtes förslag till landskapslag av landskapsnamn , 

framställning ocj 

samtidigt med nu. 

1 t och att vid de~ på samhället n ... ., 
förevarande förslag till, Landst nge , · 

'""-1 

kommande barnsky;ddsarbetet stor vikt bör läggas på den del a.v verksam, .. _ 

I 
h t ·om av·ser att stöda barnens hemuppfostran. Lagförslagets sakli 

e en, s 
t . 

ge. tyngdpunkt anses ligga. i de la.gr'll.Dl, däri - de fall angivas, i vilka 

barn och unga personer äro i sådant behov a.v s~ällelig vård, att åt 

gärder från vårdnämndeDs sida. påka.lla.s, och 1 vil:ka dessa i avseende 

arten och verkningar olika. åtgärder närmare behandlas• -Vidare finnas 

i regerings- t'tirslaget noI_'lllera.nde föreskrifter för s_kyddsuppsikt av b 

och wiga personer, om ._de allmänna grunderna för vården , av barn, som 

händertagits av vård.nämn~, angående barnskyddsanstalte~ samt rörande 

grwiderna för erläggande av kostnaderna. för barnskyddet.Med särskilda 

ändringar antog Riksdagen regeringens proposition den 4 oktol:er 1935, 

varefter la.gen om barnskydd emanera.de den 17 januari 1936. 

' \ 

Landskapsnä.mnden ·har i sin framställning med förslag till landskap · 

lag om kommunal vördnämnp. ·allaredan angivit de särskilda synpunkter, 

vilka. betinga antagande av de fö~ landskapet· viktigaste vårdlagarna, 

och lendskapsnämnden har i densamma även redogjort . för det legislati 

och tfc5rval tningsrättsligå underlaget -för if~ågavarande lagar. Den fti j 



l I 
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landskapet måhända mest betydelsefull~ av dessa lagar måste väl anses 

vara lagen om barnskydd. Och samma motiv, som i regeringens proposi

tion t111 barnskyddslag äro, framhllllna~ torde gälla även för landska

pets vidkommande-. Att frågan om-barnskyddet särskilt intresserat komm~ ' 

nalnlänm:n på Åland därom ·intygar inspektören för samhällsv!rden filosofi.,! 

magistern Georg Gauffin uti 'den berättelse han, som på landskapsnämn-

dens ·anhlllan ve.rkställt inspektion av landskapets fattigv!rd, avgi-

~it till landskapsnämnden den 25 julf 1938. -Därför förefaller det e-

gendomligt, att av de kommuners fullmäktige, vilka avgivit svar på 

· landåkapsnämndens cirkulär ' av den 25 janua~i sistnämnda är angående 

behovet av en· landskapslag om barnskydd, samtliga an~ett, att det för I 
I 

närvarande ej göres behov av en-- dylik l ~g. Men det' framgh· även av vår_g 

inspektören Gauffins berättelse, att kommunalmännen icke haft till-

' 
- räckligt vetskap ~m, vilka bestämmelser barnskyddslagen egentligen in~ ] 

nehåiler. Vid filosofiemagistern Gauffins besök i . de skilda kommuner-

na erfor han nämligen, ·att dess förtroendemän f ått ·den uppfattning, 

att nämnda lag fordrade tillsättande av nya funktionärer samt inrät-

taride av kostsamma anstalter m.m. dylikt, vilka icke svarade mot be-

hovet. 

Emellertid har ' filosöfiemagistern Gauffin i sin berättelse under

strukit, att en barnskyddslag för Äland är behövlig för att rM.a bot 

på flerstädes förekommande uppenbara missförh!l.landen,och han hänvi

sar i sådant avseende även till de synpunkter Landstingets stora ut-



050 

itt betänkande N2 10/1937 vid behandling · 
skott rrrunhlUlit i s a"IT l.i:i .. 

. - ~~, 
till lan~skapslag om fattigvården i la 

ämndens, förslag nds~-
skapsn · ~Pet 

I 

.. säger han, som härvid särskilt. torde tagas 1 
En omst andighet., betl'a,kl 

l 

.. tt genom barnskyddslagen k _ommer barnatillsynings:r:n l 
tande , ar a ann~ns 

att ~vervakas av vårdnämnden, vilken förändring 1 
verksamhet v ::t'1ket 

"' 
rit av .den st5rsta betydelse. I 

Ie.ndskapsnämndens f<Srevarande ;nsrslag bygger i huvudsak På :t>iketal 

lag om ba~skydd, given den 17 januari 1936. Men beträffande stadgan, 

dena om b~rnskyddsanstalter innehluler f'~r~laget en avvikelse av vä-} 

sentlig art. Emedan angående de i § 32 av rikslagen nämnda uppfost

ringsanstalte~ finnas föreskrifter i kap. 3 § 1 strafflagen och 1 

kap. 6 verks.tällighetsförordningen av str.aff 

å strafflagens gebit jämlikt§ 9 mom. 2 p. 8 

samt lagstiftningsrätt 

i själv styrelselagen .. I 
.förbehållen rikets lags ti.ftningsm~t, torde det l cke vara tillrådli -

att 1 en blivande landskapslag intaga bestämm~lser berörande inrät-

tandet av dessa av staten upprät_thållna allmänna anstalter. Beträffa' -

de stadgandet i mom. 2 av ovannämnda , 32 därom, att kommun bör unde: 

i momentet angivna ~~=tsättning upprätthålla eller deltaga i uppri 

hlulandet av barnhem, är en sådan obligatorisk ~kyldighet enligt 1~ 

skapsnämndens upp.fattning alltför sträng. Då landskapsnämnden jäJnli j 

! 27 1 landskapeta fattigvårdslag av den 15 m~~ 1938 kan på däl'O~ 

gjord ansl::!kan befria kommun .från skyldigheten att till~vida.re eller 

för viss tid inrätta konnnunalhem, btlr motsvarande rättighet rnedg1.ti;' 



kommun frrui ·tv-Bnget att inrätta barnhem, och s,_ålu.nda sistnämnda 

skyldighet åvälvas kommun av landskapsnämnden endast efter noggrann / 

prövning av alla på saken ·verkande omständighe~er. 

en/ 

På grund e.v stadgandet i § ·52 e.v rikslagen om barnskydd har/verk 

ställighets"föi>oFdnfng, onifå.ttande 31 paragrafer, utfärdats den 8 

maJ 1936. Men då.denna förordning innehåller erimängd detaljerade 

normer för tillämpningen a-v nämnda lag och desamme.s införande i fö-
l 

·revarande förslag skulle i avsevärd mån utvidga den blivande land- / 

-skapsla.gens redan· stora paragrafantal, ·rnrdenskull och då landskaps! 

i ·1i"ämnden; seda'n -en viss erfarenhet om landskapslagens verkningar 

' ' 

hunnit vinnas ; i fal,11 av behov kan förordna om nödig tillämpning 

e.v 1 · deriha tVerkställighets'ftSrå'lit.lg ingåe~de och för landskapets 

vidJromniandi lämpliga fBreslirif~er; har landskapsnämnden icke reci- i 
piere.t oestämmelserna i nämnde. förordning i sitt förslag. 

Med hänsikt ·t111 vad här ovan fre.mhålli ts förelägges härmed 

!latids landsting t111 antOgande fBlfande fBrslag till landskaps lag: I 
I 

• 11 Landske.ps_le.g 

om barnskydd 1 landskapet Äland. 

~ enlighet med Älands landstings beslut stadgas härmed: 

. Kap. I. 

Barnskyddet och barnskyddsmyndigheterna. 

§ 1. 

Med barn avses f denna 1 d k ans apslag person, som icke fyllt sex-



ton år, och med ung person. den, som fyllt sextqn, men icke aderton~ . 

. Det samhälleliga skyddet och vården av barn och unga personer 1 j_ 
. 8.ri( 

skapet Aland ankommer-närma.st på kommunerna under vederbörande land- ~ 

skaps<myndigh~ts ledning och }ton,troll, i ·en-lighet med vad i de_nna le.nd .. 

I 
I skapslag här nedan stadgas eller i övrigt fr.amdeles varder · bestämt, 

På vårdnämnden ankommer att ombesörja :de angeläge.nheter, son å;å 1 

1-samb'and med.· fö~valtningen och tillämpningen av barnskyddet ·1 komnnm. 

I landskommun, som befriats från skyldighet att tillsätta vård.nämna· 
I 

handhaves barnskyddet av kommunalnämnde_n, på_ sätt säDskilt är stadgat, , 

' · Hava kommunens f'ulltp.äktige så beslutat, bör för handläggningen av i 

till barnskyddet hqrande ärenden i nämnden tillsätt~s en särskild av- 1 

delning, på sätt i landskapslagen om kommunal vårdnämnd särskilt stad• 

gas·. Efter att i saken hava inhämtat .utlåtande av fullmäktige och av 

vårdnämnden kan landskapsnämnden, där barn skyddets · ändamålsenliga ord" 

nande sådant kräver, förordn~, att en särskild bal".nskyddsavdelning bor 

tillsij.ttas. 

Vad i denna landskapslag stadgas om vårdnämnd, gäller 1 tillämplisa
11 

delar även kommunalnämnd eller dess barnskyddsavdelning, som· handheJ' 

ba1mskyddet·. 

Vårqnämndens eller dess avdelnings sammanträde skall vid handlägg" I· i 

. t S ning av barnskyddsärende försiggå inom slutna d!.örrar; rätt att bevis 



samman.tr!id~ _ tillkommer. likväl representant för landskapsnru:nnden, i Ma-

riehamn stadens representant och i landskommu.n kommunalnämnds 

representant, så ock landskapets vederbörande inspektionsmyndigheter 

och kommunens skyddsBvervakare samt de c5vriga barnskyddsfunktionärer, 

vilkas närvaro ·av nämnden prövas påkållad eller, v:tlka på anhållan så-

·dant --tillstädjes, så ock allmän åklagare, 

Vårdnämnd ·skall i mån av behov "stå i samverkan med vårdnärimderna 

i andra kommuner ~amt såvitt möjligt även med andra ·sådana -myndighe-

ter och organisationer; vilkas verksamhet har · samband med barnskyddet. 

Kap. II. 

Und'erstöd.fande liv barns hemuppfostran • 

. § 6. 

Vård.nämnd bör .anordna nödig· rådgivning för barnavård och barnaupp-

fostran samt vidtaga -åtgärder -tiH förekommå.nd~ ·och avhjälpande av 

missförhållanden; s~m i kommunen yppa sig i avseende å sådan vård och 

· ... uppfostran. 

§ 7. 

Komnmn rskall i mån: av behov antingen själv upprätta och underhålla 

anstalter, som avse att understödja och komplette~a hemmets vård och 

uppfostran, samt skrida tillZ,,riga hithörande åtgärder eller ock under

stc5dJa sådana av pri va:ta organisationer eller pe;rsoner inrättade an-

t lt 11 av. dem anordnad ver_ksamhet, som anses motsvara sagda 
·s ~ er e · er 

ändamål. 



Ka.p°, II~ . 

·sgddsåtgärder •. , . 

§ a. 

' I 

kapitel ·omfc:Srmälas, skola av vårdnämnaen "! 
Ät gärder' som i detta • q'i 

. runhällsvärd, · av or·sak, 
tagas, om barn är .i behov· äv s 

a) att barnets fc:Sräldrar :ä.ro döda eller hava övergivit dets8.nuna.; 

b) att barnet i följd av kroppslig sjukdom, ande svaghet, sinnessjuk, 

dllnn, abnormitet, vanförhet ·eller annat ·dylikt lyte· erfordrar sAa.an sät, 

skild vård och uppfostråti utom hemmet, som det ej genom föräldrarnas 

försorg eller annorledes kan erh~la; 

c) att fc:iräldrarna på grund av sjukdom, oförst And, dryckenskap el l e· 
1, 

av andra s_&iana ~orsaker el~er __ förhållanden ej ·bereda barnet nl:Sdig vår 

och uppfostran och detsamma icke heller annars ägnats omvårdnad; 

d) att barnet misshandlas ·1 sitt· hem· e·11er där hotas av annan fara 1 

till liv, hälsa. ·eller sedlighet; eller : 

e) att barnet genom eget eller fijrä:t_.drarnas förvållande bryter mot 

stadgandena i kapitlet VII av denna landskap slag eller försummar skol-' 

I 

gäng jämlikt lagen om läroplikt eller genom sitt uppförande bryter mot 

skolans ordning och icke genom skolans disciplinära medel låter sig 

rätta. 

Nämnden skall likas1. vidta·ga 1.tga"rder b . b 11er uns 
~ ~ etraffande arn e 

e,fl' 
person, som begått straffb h d · ff ej i 

ar an ling, va.rå åtal eller stra 

bet tl'I 
seende till barnets ålder eller av annan orsak följt, eller som 

eller anträffas berusad utan att gentemot barne~ elier den unga per'J 



sonen laga åtg~d bör yidtagas. 

I 
§ 9. 

Barn, vars föräldrar dött eller som av dem övergivits samt vars V ~ 

och uppfostran på grund av medel:löshet äventyras, skall av vårdnij,mn-

den omhänd~rtagas. 

I a~dra uti~ 8 nämnda fall skall nämnden, efter omständigheterna, 

vidtaga någon ell~r några av följande åtgärder: 

a.) där orsaken till barnets eller d~n unga personens otillfreds-

. st~llande vård eller andra missförhållanden befinnes vara hemmets me-

-delH5shet, handl-ägga saken all.som fattigv~dsären'de; 

b) tilldela. barne~, den unga personen eller föräldrarna varning in-

för nämnden eller på ann~t lämpligt sätt; 

c)· med föri:j.ldrarnas begiva.J:).de i sin vård tillsvidare omhändertaga 

barnet eller den ung~ personen; 

d) giva föreskrift om barns en·er ung .persons hållande i lämplig 

sysselsättning eller om anlitand_e · med avseende ä denna av sädan i $ 

7 nämnd_ anstalt eller viqtagande av annan sådan åtgärd·, som för dess 

fysiska, andliga och sedliga vård erfordras; eller , 

e) för barnet eller den unga pers'onen fö_rordna skyddstsvervakare. 

§ 10. 

Till ~kyddsövervakare kan förordnas någon av vårdnä.mndens medlemmar 

eller någon av på barnskyddeområdet verksam organisation föreslagen 

eller ·annan för uppdraget lämplig pei:son, s_om därtill samtycker• 

SkyddaBvervakaren Aligger att noga fBlja med .den avervakades lev- I 



h
ava tillsyn l:Sver .. och •ieda hans uppf'örande, med .... &..., 

nadsförhUlanden, .... "Il. 

i Seende å den 8vervakades vård O h 
• föräldrarna · av c ~p 

och dåd bista Pt'os, ,. 

. fylla sina . skyldigheter gentemot barnet, 
ran samt ·tillse, att de upp 

. ., f.t ' '..lliktade att lämna skydds~vervakaren alla e""~ \ 
FörUdrarna aro ur.11 ... -... o:i:,_ 

derliga uppgifter beträffande den 8vervakade. 

Iakttagas icke skyddsövervakarens anvisningar, skall han därom an~ 

mäla hos v§rdnämnden fc:Szi "nödig åtgärd, o·ch är d! ·nämndens ordförande 

eller funktionär, som av nämnden härtill bemyndiga tå, i brådskande rai' 

berättigad att provisoriskt meddela sM.an f8reakrift, som i S 9 mom, 2-

punkt d) säges. Provisoriskt meadelad föreskrift bör ofördröjligenum 

derställas nämnden för godkännande. 

§il'. 

-Finner vhdnämnd i § 9 mom. 2 nämnda åtgärder ej vara tillf'yllest 

eller har ej skyddsuppsikten ·1etti till avsett :resultat, söke :nämnden 

·att med barnets eller ·d'en unga personens ·rciräldrar eller f'6rmyndare -

träffa skriftligt avtal, varigenom barnet 8verlämnas i nämndens vård 

f'5r att utom hemmet uppfostras. Sådant avtal äger samma kraft och ver

kan, s~m om .barnets omhändertagande för uppfostI\8.n utom hemmet skett 

genom beslut, varom i f 12 stadgas. 

§ 12. 

Kommer 1 I 11 omnämnt ·a.vtål icke till ·· •- vll-dn;.;_.,,,den bB" st =d, skall 1:1.1.- cu .... 

sluta, huruvida barnet eller d ng-.,,,den fBt en unga personen skall a'v =• 

vlird omhändertagas. 

Där nämnden beslutat 1 sin vhd omhändertaga barn 
., 0of 

Per" 
eller ung J 



har ~oräldrarnas rätt att barnet värda och uppf~stra förverkats och 

övergår d,enna rätt till vårdnä.tnnden. 

§ 13. 

!renqe rörande barns eller ung persons omhändertagande av vårdnämnd1 

skall hand~äggas av vårdnämnden i den kommun, där 11,räldrarna eller 

den av dem, i vars vård ba~net eller den unga personen befinner sig, 

har sin hemvist. 

· Om bägge föräldrarnas vistelseort i la.nde.t är --okänd eller om barnet 

eller den unga. personen varaktigt befinner sig i n~on annans än för-

äldra.rnas vård eller lämn,a.ts utan vård, skall ärendet förberedelsevis 

undersökas av värdnämnden . i den kommun, där pa.rnet eller den unga 

personen vistas eller anträffas utan vård. ·Kan ej vid den förberedan-

de unders!:Skningen utan olägligt dr!:Sjsmµ utre_~a.s, till vilken kommuns 

vårdnämnd ärendet enligt moment 1 borde hänskjupas, . må ärendet avgöras 
I av v§rdnämnden i den konmrun, där barnet eller den unga personen vis- I, 

tas eller anträffats. 

§ 14. 

Vid behandling inom vårdnämnden av 1 § 12 nämnt ärende skola bar-

nets eller pen unga personens föräldrar, där6st ~eras vistelseort 

I 1 landet är känd, ävensom de andra personer, i vilkas v§rd barnet el-

ler den unga personen är eller varit, genom nämndens försorg till 

sammanträdet kallas för att där h~ras, eller ock dem beredas tillfäl-' 
le att avgiva skriftlig förklari?g i saken•. 

i saken muntligt höra också andra perNämnden äger att vid behov 



äro underkU,nniga om barnets eller den· unga Personen 
soner, som 3 olll ... 

aärskilt dess behov av värd, eller att hos ständigheter och .., d.elll. -~ I 

la om skriftliga upplysningar därom. 

Vid sanunanträdet bBra personliga uppgifter, som rBra barnet 
ellet, 

den unga ,personen, samt Gte sakf<:5rhlllanden, vilka inverka ä bealu.tet 

'· 
till protokollet .antjecknas. 

f 15. 

FBr beslut av v årdnämnd el ler dess avdelning angående Omhänderta .. . 

gande av barn nsr uppf'ostran utom hemmet erfordras, ·att minst tvA.tre 

jedelar av de tillstädesvarande -medlemmarna rBstat f'ör sådan åtgärd, 

Beslutet skall omedelbart f'ör barnets f'"dräldrar avsägas eller, om 

de icke vid-sammanträdet konimit ~ilistädes, men deras vistelseort 1 

landet är känd, dem ofördröjligen• delgivas genom ett till riktighete 

styrkt utdrag ur nämndens protokoll jämte be slut. Intyg i:sver delgi-

vandet och tiden för detsamma böra antecknas s!väl å det ursprungli· 

ga beslutet som l utdraget. 

~ 16. 

Har vlrdnä.mnd beslutat omhändertaga barn eller ung person, bör 8 

ma nämnd bringa beslutet i verkställighet. 

§ 17. 

v•-a.n·amn· ds b 1 ersoP tt.t· es ut, varigenom förordnats om barns eller ung P 

omhändertagande av .nämnden, bör underställas landskapsnä.mndens faSt
' 

ställelse: F!5räldrar, förmyndare eller god men äro berättigade att 

ill,. till landskapsnä.mnden inlämna skriftlig anmärkning mot beslutet 

\ 



··k t fran• delf!lendet , delgi vning:;;dagen oräknad• om trettio dagar, ra na ~ 

Är den, som inlämnat anmärkning, missnöjd med ·landskapsnä.mndens be-

slut, kan han söka ändring däri genom b.e svär hos högsta förvaltnings

dom~tolep, och skola_besvärshandlingarna inlämnas till högsta förvalt- , 

ningsdomstolen _senast före klockan tolv å trettionde dagen efter del-

fåendet. 

Prövar vårdnämnden, att verkställighet av dess be·slut icke utan fa-

.ra kan uppsk)utas, har nämnden rätt att förordna, att beslutet utan 

hinder av hemställan skall omedelbart verkställas. 

V&- dnämnds beslut om barns omhändertagande av nämnden må icke brin-. < 

.gas i verkställighet b,eträffap.9-e . barn, sedan det fyllt sexton år, f"dr

utpm då b_eslutet föranle_tts av ,orsak, som omnämnas i i 8 mom. 2 . 

Beslut om 'ID.g persons omhändertagande av nämnden må icke bringas i 
' 

verks,tällighet efter .det .personen fyllt aderton år. - t . (. ~ 

§ 19. 

I trängande fal~ må barn eller ung person av qrdföranden i vård-

n~den eller lav funktionär, ,som av nämnde __ n .därtill b~myndigats ~ pro

visoriskt sättas under v~d och uppfostran utom hemmet, 

Har sådan åtgärd vidtag:its utan fl::Sräldre.rnas samtycke, b6r saken 

utan drl::5jsmål _fl::5rel äggas nämnden till b ehandling . 

Kap. IV. 

Vården och l::5verva1mingen av barn, som av vård.nämnd omhänder tagits. 
( 



§ 20. 

ung Person av- vård.nämnd omhändertagits, skall ...... Har barn ·e1ler .,, 

om dess placering i enskilt hem ;eller 1 ba?'hl... · den draga försorg •~1e~. 

-Då barn· eller- ung· person: ··placeras i enski-lt :hem, 

nämnden och vårdaren sk:riftligt avta1~ träffas, vari 

skall mell 
an \7~ _ 

v §rd- .och U'h I 
~Ptoaij, 

ringsskyldigheterna noggrant fastställas, och -skall medlem av Vård, 

nämnden eller annan av nämnden befullmäktigad person nrl.nst ~a g§n .. 

ger 1, året besöka helilDlet rtsr att Bve·rvaka, att avtalet efterlevas : l 

barnet eller den ·unga personen placerats av vård.nämnd i annan kommun, . 

bör jämväl denna nämnd tillställas redogörelse .för de omständigheter 

beträffande övervakningen, som framkommit vid ovannämnda k ontroll. 

Barn eller un-g 'person, som ·av v°A.rd:nämnden omhändertagits, bör be-

redas omsorgsfull:- vård, uppfostranr och und1ervisn1ng, varom stadgas 1 

lagen om läroplikt, samt lämplig undervisning i nägot yrke eller .:fc:lr 

nägon verksamhet, i -~ämsta rumm~t s-!dan, för vilken -barnet eller den 

unga personen har särskild f'allenhe t •- -

A.r av nämnden omhändertaget barn eller ung person på grund av kl'0 

lig sjukdom, andesvaghet, <åinnessjukdom, abnormitet, vanf'örhet eller 

annat lyte 1 behov av särskild vArd, bör vArdnämnden vidtaga åtgärd 

ftlr beredande av ändamAJ.senlig vArd At barnet eller den unga perso

nen i lämplig anstalt ell•r .. annorstädes. 

·- I 21. 

Barn eller ung per UXla,ef son, som. av vArdnämnd omhändertagits, sth' 
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nämndens ~örmynderskap, 

Det i föregående . m<?ment nämnda förmynders~apet upphör i och med 

det nämndens <:>mvårdnad _om barnet eller den unga personen upphört, 

Angående barn eller ung person, som kommit under vårdnämndens f"ör· 

mynd~rskap, -bör anmälan av nämnden göras hos vederbörande domstol, 

Kap. v. 

Skyddsåtgärdernas upphörande, 

f 22. 

Ay vårdnämnd i enlighet med ~ 9 mom. 2 punkt c, d och e beslutad . . 

skyddsåtgärd upphör beträi'fande barn, när detta fyllt sexton år, men 
• t 

for,tgår i de fall, som i ~ 8 mom. 2 förutsättas, även därefter, där 
• ~ ~ !. • I 

ej nämnden annorlunda b.eslutar. Beträffande ung person upphör före-
' . 

nämnda åtgärd vid fyllda tjuguett år, . såvida nämnden icke finner 

skäl att redan därföri~n~n inställa åtgärden. 

·Skyddsuppsikte~ upphör ·likväl icl!e förrän-ett halft år gått till 

ända från det beslut fattades om dess· anordnande. 

§ ,23. 

~efinnes barn eller ung person, s~m at11 vårdnämnden omhändert agits1 I 

ej längre vara i behov .av vård och uppfostran utom hemmet, skall 

barnet eller den unga personen befrias frfm ,nä.rnndens omvårdnad. 

Härom äger vårdn"ämnden besluta. 

Nämndens omvårdnad om barn, som omförmäles ·i 9 8 mom. 1 punkt a, 

b, c och d, upphör senast, när barnet .fyHt sexton år, Om skäl där-



kan nämnden·dock besluta, att omhä.n.derta~et 
till förefinnes, 

i:::, 

bal>l'l. 

det barnet 
~ita .. 

bör hUlas under skyddsuppsikt högst tre år ef'ter 

9.- n ·amn· dens omvårdnad. dock icke längre än 
gits fr~ 

, til.l d. _a e:rton. 
~ a llder ·• 

Nämndens omvårdnad om barn eller ung person, s ·om omf'örmä1 
es i I 8 

upphör senast I Via_ ,, 
'-P -

mom. l punkt e samt 1 samnia paragrafs moment 2, 

nådd tjuguett §rs- Uder. dock icke fc5rr · än ett ro- efter omha" d 
' 

n erte.g· 
det. 

När barn eller ung person fri tages frfm nämndens omvårdnad_. skall 
nämnden, då skäl därtill förefinnes, · draga försorg om, att ifr~ava. 
rande Person erhlller lämpligt arltete, n8dig beklädnad samt, där per \ 
sonen är ·behäftad .med kroppslY-te~ erforderliga hjälpmedel f ö r lindr I 
de av lytets f~ljder. 

l 
. § 24. 

Har ung person ingått äktenskap, upphöra beträffande honom i denn 
landskap s1.ag åsyftade skydds åtgärder. 

Kap. VI. 

Uppsikten över vården av :fosterbarn. 

§ 25. 

B å !I.. •• 

i enskilt 
arn, som p t:1.tge.rd av annan än vårdnämnden uppfostras 

el. ler Sar.. skilt :förol'
d 

barnhem el.ler hos annan per son än fl:3räldrarna 

b.eJll 
nad ~6rmyndare, benämn.as i denna l.andskapsl.ag :fosterbarn, F0ster 
kallas enskilt hem, där fosterbarn mottagits, och fostra~e den 

oj pel's 
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som åtagit sig att vårda barnet, så ock barnhemsföreståndare. 

Såsom foster-barn anses. icke barn, som insatts i elevhem eller för 

skolgångstiden, under ferierna eller av annan tillfällig anledning hos 1 

enskild person. 

Där av särskilda omstänqigheter ·sådant påkallas, kan vård.nämnd be-

sluta, att barn, som vistas hos ann~n ä~ föräldrarna eller förmynda-

ren, men icke enligt de f'.öregående momenten är att hänföra till foste.!: 

barn, skall tillsvidare anses såsom sM.ant. 

· I . 26. 

I 
Om mottaganae ·av fosterbarn skall anmälan hos vård.nämnd av fostra- 1 

re g8ras inom åtta dagar, räknat från det barnet mottagits för vård. 

Om mottagande av fosterbarn, som skett f öre denna landskapslags 

ikraftträdande, bör här stadgad arpnälan göras inom, två månader efter 

det densamma trätt i kraft. 

Förflyttas fosterhem eller barnhem till anti.an plats, bör anmälan 

därom hos vårdnämnden göras av fostraren inom i •momentet 1 föreskri-

ven tid. 

Har fosterbarn dött eller fQatraren givit det ifrån sig, bör fost-

raren inom fyra dagar. därefter härom göra anmälan hos v§rdnämnden. 

Vårdnämnd kan på ansökan berättiga i komnnmen förefintligt ensldlt 

barnhem att göra i momenten 1 och 4 nämnda anmälningar per kalender-

månad· före åttonde dag~n 1 ,följande månad. 

I 



-
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· § 27. 

Har värdnämnd er~äl.lit vetskap om att f'osterb~n mottagits 
1 

hem eller enskilt barnhem, skall nänmden_, där den ej förut har e 
fost j 

noggl' 

kännedom om hemmet, ofördröjligen ;i.åta v.erkställ.a inspektion d'• 
8-l>a,, 

Vårdnämnd skall övervaka, att fosterbarn erhäl.ler omsorgsfull 
,,~d 

och uppfostran, och gälle beträffande &vervakning och avgivande av ,l'e . 

dogörelse i tillämpliga delar, vad därom 1 S 20 mom. ·2 är stadgat. 

Befinnes -fosterhem el.l.er barnhem olämpligt eller där meddelad Vål'd 

och uppfostran bristfällig, bl:5r n ämnden sc:Ska att med lämpl.iga medel f , 

rättelse till ständ . • Vinnas ej rättelse, äger nämnden rätt att ålägg 

fostraren att återställa barnet åt den, som är skyldig att draga f ör s 

om detsamma. Pravas bar~et genom denna åtgärd bl.iva f ö rsatt i förhåll 

den, som i§ 8 säges, äger nämnden, des~ ordförande eller av densamma 

bemyndigad funktionär befogenhet att skrida till. i f~ 9 och 19 stadga 

ätgärde;- • 

S 28. 

Vm-dnä.mnd är berättigad f'tSrbjuda person eller barnhem, som befinna, 

därtill olämpligp., att hålla fosterbarn. 

§ 29. i 
P

li. ng ... ndens al Vård.nämnd ml uppdraga lt en: · el.ler fl.ere personer att ~ ~~ 

i -svar handhava den 1 § 27 avsedda uppsikten, och är beträffande de~ l 
·· ste.dg~ tillämpliga -del.ar gäl.1.ande, vad 1 I 10 om skyddatsvervakning ar 

Kap. VII. 



Barns skyddande mot olämplig 
_ förvärvsverksamhet, 

§ 30, 

Barn må icke uppträda såsom kringvandrande s"-gare, = musikant, dansa-

re eller akrobat, ej heller .utöva annan därmed jam·· f·o·rlig f 
örvärvsverk-

samhet·. 

Utan vårdnämnds samtycke må ba;rn icke idka mAngleri eller annan där

med jämförlig verksamhet på offentlig plats, för så vitt det ej är frå-

ga om tillfällig försäljning av naturaprodukter, som av barnet eller 

medlem av barnets hem insamlats eller odlats. 

~arn ·eller ung person av -kvilmnligt kön må icke utan nämndens begi-

vande b~tjäna allmänheten å hotell, restaurant, kaf~ eller annat där-

med jämförligt offentligt st~le, såframt ej detta sker under omedel-

bar uppsikt av föräldrar eller förmyndare. 

Beträffande barns, eller ung persons arbete för arbetsgivares räkning 
t 

samt deras anställning vid minu_tförsäljning och utskänkning av alkohol-

drycker lände till efterrättelse, vad därom är .sär.skilt stadgat. 

§ :n. 

Vm-dnämnd må icke lämna sitt samtycke till syss.elsättande med i § 30 . 
l . 

mom, 2 och 3 nämnt förvärvsar.bete, om den pröpar det menligt för veder-

börandes sedlighet, hälsa eller kroppsliga utveckling, 

Kap. VIII, 

Barnskyddsanstalter, 

§ 32. 

Barnskyddsanstalter i landskapet !land äro säd.ana av kommun eller 



_ som landskapsnämnden för ändA~i~ 
Upprätthäl.lna anSt a.'1 ter, ....... l"'-l<>1. 

enskilda "~ 

godkänt. 

i enlighet me<B: bestämmelserna i denna. l. 
För såvitt av våranämnd %~, -

. j kunna mot.t·agas - i lämpliga enskild 
skapslag omhändertagna barn e ·. a. b.e~ 

b .. r kommun upprätthålla eller deltaga 1 eller i enskilda barnhem, o "U.l)p, 

:rätthållande av barnhem; 

a tt på. ans5kan tillsvidare eller i'5r Viss ti, 
Landskapsnämnden äger ~. 

befria kommun frän skyldigheten att upprätthälla eller del taga i Upp~ 

rätthå1lande· av barnhem, därest sM.ant i anseende till barnavårdsfar~ 
I 

hå1landena icke prövas vare. f~r kommunen erforderligt• 

Barnskyddsanstalt bör hava av landskapsnämnden godkänt reglemente, 

f 33. 

Vid inrättande eller ·omändrande av kommunal eller enskild anstalt, 
I 

som avser barnskydd, skall stadfästelse å ritningarna till nya byggnad 

I 
eller större ändringsarbeten. utverkas hos landskapsnämnden. 

'i 
I fc:Sregående moment avsedd anstalt må icke tagas i bruk, innan den 

av lendskapsnämnden för ändamålet godkänts. 

'Om Bppnande av privat barnhem, barnträdgård, barn~krubba eller ann9 

dylik anstalt bör anmäl·an g5ras hos vårdnämnden i kommunen. 

f 34. 

Blir f'öreständare- elle·r f'ör·eståndarinnebefattning vid kommunal bal'! 

I 
skyddsanat e.lt vaka.rit., bör den anslås ledig att ansökas. A val av i!lilel\ 

., 

vare av sådan bef'at tning bör landskapsnämndens i'astställelse utve:rke.S• 



Fastställes icke valet b'" b f 
, or ,e attn~ngen ofördröjligen ånyo anslås le-

dig. 

Till befattning, som omnämnas i föregående moment, må godkännas en

dast person, vilken b~v:lsl.igen innehar sådana kunskaper och sådan erfa

renhet, som erfordras.för handhavande av befatt~ingen~ 

~ 35. 

Barnskyddsanstalterna övervakas av myndi~et, som av landskapsnämn- 1 

de~ därtill förordnats. 

Enskilda barnhem och -övriga sådana anstalter, vilka icke äro i § 32 j 

mom. 1 omnämnda och av lands~apsnämnden godkända anstalter, stå likaså 

under landskapsnämndens insee~de. 

Kap. IX. 

Kostnaderna för barn~kyddet och deras ersättande. 

i 36. 

Om tilfdelande av landskapsup.derstöd åt kommunala och. enskilda an-

stalter f ör vård o?h uppfostran av andesvaga barn och unga personer, ä

vensom åt barnt~ädgårdar, samt om villkoren för sådant understöd är gäl / 

lande,. vad om dem är särskilt stadgat. 

§ 37. 

At person, som vårdnämnd låtit kalla för att meddela upplysningar 1 

ärende, som rör barns omhändertagande av nämnden, bör nämnden utanord-

' 

na skälig resekostnadsersättning ur lcomrnunens medel, 

I 

I 



§ 38. 

De kostnader, vilka åsamkats kommun genom uppfoS t ran, som a 
Oti.ol:'st •· 

¾ 
utom hemmet än i a 36 nämnd anstalt meddelats barn eller ung 

i Pe:r-sotl 
) ~: 

Punkt e Samt mom. 2 nämnd orsak av ·vårdn ·· 
ka av i§ 8 mom. l aJnnden 

0%~ 

dertagits, och för vilka i~ 39 mom. 3 stadgad ersättning ej av b 
~~et, 

eller den unga personens föräldrar eller av annan underhällsakyldi 
g lle1, 

son erhållits, ersättas av landskapet till en tredjedel. 

Likväl kan landskapsnämnden efter prövn~ng förordna, att ko:mraun 
. skat 

ur l~dskapsm~del ersättas till högst hälften eller, där synnerligen \'l 

gande skäl därti11 föreiigga, jämväl därutöver för de ·utgifter kom=,~ ...._..,,,e, 

tillskyndats genom den yrkesundervisning_, som enligt stadgandet 1 § 20 

mom. 3 meddelats åt av vro:-dnä.mnd omhändertaget barn eller ung person, 

§ 39. 

När barn eller ung person· av vårdnämnd omhändertages, skall nämnden 

taga i förvar den egendom, som då tillhör eller, medan b a rnet eller de1 

unga personen st~ under nämndens v~d, tillfaller den, samt ur denna i 

gen.dom uttaga ersättning för de kostnader, som av omhändertagandet ftlr• 

anledas, såf'ramt ej nämnden prövar skäligt att avstå från ersättningen 

eller nägon del därav. 

e fter 1 
Ur egendom och inkomst, som tillf'aller barn eller ung person 

vårdnämndens skyddsåtgärd upphört, må ersättning icke tagas. 

.. d rte.g81 
För kostnad, som föranletts av barns eller ung persons omhan e 

r d' 
de genom v~dnämnden, tillkommer nämnden ersättning av barnets ell9 



unga personerrs föräldrar eller av 
annan underhållsskyldig, såsom i land-

skapslagen om fattigvården i 1 andskapet il d 
""an st1tdgas, såframt ej nämn-

den prövar skäligt att avstå från 
ersättningen. 

Har någon, som på grund av dom 
eller avtal är Pliktig att till full-

görande av lagstadgad f ör sörjni ky 
ngss ldighet utgiva underhållsbidrag åt 

barn eller ung person, _ åsidosatt denna sin skylili.,gb.et och har vårdnämn

den därför · ·varit nödsakad att mh .. 0 andertaga barnet, må nämnden e j enligt 

moment 3 söka ersät~ning av den av föräldrarna, som icke gjort sig sky.l 

dig till sådan uraktlåtenhet; och bör i dylikt fafl uti nämndens pro

tokoll göras anteckning om o~saken till omhändertagande t och begräns

ningen av här omförmäld ersättningsskyldighet. 

~- 40. 

Stadgandena i landskapslagen om f!attigv-ården i landskapet Åland an- 1 

gående hemortsrätt; ersättning för fa t tigv å,rd i penningar eller genom 

arbete och ansökan om s ådant samt om under stödstagares ·sändande till 

hemorten skola i tillämpliga delar lända till efterrättelse i fråga om 

ersättandet av de utgifter, som åsamkas kommunen för barn och unga per_ 

soner, vilka 1 enlighet med stadgandena i §§ 38 och 59 omhändertagits 

av vårdnämnden. 

Kap, X. 

Straffbestämmel ser. 

§ 41. 

Var, som åsi dosät t er i § 26 eller i § 33 mom. 3 stadgad anmäl nings-



·, U' 010 ~ .. ,_. I 

straf'f'es med högst· tjugu dågsböter. 
skyldighet; 

mot i & 28 stadgat :r-orbud tagit f'osterbarn, 
Var, som ~ strarr 

es 
llleq 

högst f'emtio dagsböter eller, där omständigheterna äro sYllnerl:t 
8ell 

år d d f'an .. gelse ej uto··ver sex månader. 
f'örsv an e, me 

§ 42. 

va:r, som hindrar skyddsövervakare i dennes verksamhet till r~ 
.. orinns._ 

f'ör barn eller ung person eiler 1· uppsikten över f'osterbarns vå_r 
d, 

straf'f'es .med högst ··remtio dagsböter, där ej handlingen annorstädes _ 
~ 

belagd med stränga:re straf'f. 

§ 43. 

Var, som genom undandöljande av barn eller ung person, som 1 § 8 
I 

eller f 25 avses, eller genom att .förhjälpa barn e ller ung person atj 

avvika från arten e1ler genom vilse1edande uppgif'ter uppsAt11gen stl 
hinder f'ör verkställande av beslut rörande barn eller ung person ell 

ler f'är undersökning i ärendet eller som avsiktligen f'örlett eller 

hjälpt barn eller ung person, som av värdnämnd omhändertagits, att 

löpa hemmet eller anstalten, · straf'f'es, där ej handlingen annorstäde 

i ~ag är belagd med strängare straf'f', me cl högst f'emtio dagsböter el 

ler, där omständigheterna äro synnerligen försvårande, med .fängelse 

ej utöver sex ml'mader. 

§ 44. 

..,'3:t 
Tillstädjer någon barn eller ung per son, som stär under hans 

t:ra.ff 
att syssla med enligt kapitlet VII ~örbjudet .förvärvsarbete, s 



-- --- - -

ttre 07t 

med högst tjugu, dagsb"t . o er. 

~ 45 .. . 

r_ detta kapitel nämnd öVeTträdelse må ej av 
allmän åklagare åtalas, 

med mindre målsägande' eller ordförande i vår,.dnämnd anmält överträ

delsen till åtal. 

Kap. XI. 

· Särskilda stadganden. 

§ 46. 

Vad i denna landskap-slag stad:gas om föräldrar, gäller adopti vf15r-

äldrar, då fråga är om adoptivbarn. Barns eller ung persons föräldrar 

äro skyldiga att utgiva ersättni~~ enligt§ 39 mom. 3 endast om den, 

som adopterat barnet, är ur st-ånd att . fullg15ra sin ersättningsskyldi_g 

het. 

~ 47. 

Tillkon;nner omvårdnaden om barn eller ung person endast den ena av 

föräldrarna, särskilt föro~dnad förmyndare eller far- eller morf15r-

~ldrar, skola stadgandena i denna landskapslag r15rande f15räldrar äga 

tillämpning ~llenast med avseende å den, vilken omvårdnaden åligger. 

Vm-dnämnd är berättigad att vid behov erhålla nödig handräckning 

av polismyndighet i landskapet Åland, 

§ 49. 

Erfar präst, församlingsföreståndare, skollärare, läkare, barn-



eller kommunal myndighet, · att nägon är 1 beho" 
morska, polis v air b 

~~. 

dar .. om oflirdröjligen hos vårdnä.mnden. 
skydd, anmäle 

är J"ämväl varje annari mediem av kommunen 
Dylik anmälan be:t-ät1;

1 ~¾ 
att göra. 

§ 50. 

Besvär över vårdnämndens. med. st6d av§§ 23, 25 och 28 1 d 
enna l~ 

skapslag fattade beslut kan målsägande .skriftligen anföra hos 1 ana,3~ 

nämnden inom trettio dagar ·efter delf!endet. 

Beträffande besvär, som anf'.öras över vård.nämndens med s tc:Sd av § 
31 

, 39 mom. 3 eller § 40 i denna· landskaps lag fattade beslut, lände 
1 

til:lämpliga delar till efterrättelse vad i landskapslagen om fattigv! 

- I 
den 1 landskapet hand är stadgat ang!ende besvär över fattigvårds-

nämnds beslut. 

I landshövdingens beslut 1 ärende, som rör vårdnämnds, med stl:ld a1 

§ 37 fattade beslut, f!r ändring icke sökas. 

§ 51. 

Denna landska.pslag träder 1 kraft den 1 januari 1940. 11 

Mariehsmn den 8 februari 1939. 

P! landekapsnämndens vägnar : 


