Å l a n d s 1 a n d s k a p s s t yr e 1 s e s framställning till Ålands
Nr 33/1971.
landsting med för slag till landskap slag
angående ändring av landskapslagen om
kommunal hemvårdshjälp.
Enligt 15 § landskap slagen den 20 april 1967 om kommunal hemvårdshjälp (14/67) är det möjligt att bevilja kommun landskapsunderstöd
endast för de kostnader som föranletts av kommunens egna hemsamariter.
Kommunen äger dock enligt 12 § 2 mom. i sagda lag rätt att med egna
medel ekonomiskt stöda den hemsamaritverksamhet som bedrives av ideella organisationer.
Genom lagen den 18 juni 1971 angående ändring av lagen om kommunal
hemvårdshjälp (FFS 536/71) har motsvarande lag i riket ändrats så,
att kommun inom ramen för i statsförslaget upptagna anslag kan erhålla
statsunderstöd också för kostnader, som kommunen åsamkats ge~om att
bevilja ekonomiskt stöd för sådan hemhjäJpClr:'Verksn..'Ilhet som bedrives av
ideella organisationer. På gIUnd därav och då det även hos oss är motiverat att stöda dylik henvårdsverksamhet, föreslår landskapsstyrelsen
en sådan ändring av 15 § landskapslagen om kommunal hemvårdshjälp att
landskapsunderstöd på motsvarande sätt kan utgå för kommunala bidrag
till ideella organisationer för dylik verksamhet.
Med hä nvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt
förelägga landstinget till antagande
Landskapslag ·
angående ändring av landskap slagen om kommunal hemvårdshjälp.
I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 15 § landskapslagen
den 20 april 1967 om kommunal hemvårdshjälp (14/67) som följer:
15 §.
Landskapsstyrelsen må inom ramen för anslag, som för ändamålet
reserverats i landskapets ordinarie årsstat, bevilja kommun landskapsunderstöd för kostnader, som föranletts av såväl kommunens egen hemsamari tverksamhet som av i 12 § 2 mom. avsett understöd åt ideella
organisationer. Grunderna för landskapsunderstödet fastställes av
landskapsstyrel sen.
Denna lag tillämpas från och med den 1 januari 1971.
Mariehamn, den 26 oktober
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