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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till 

landskapslag angående ändring av 6 § 

landskapslagen om tillämpning av lagen 

angående specialomsorger om utvecklings

störda. 

Styrelsen för Ålands Mentalvårdsförbund har hos landskaps

styrelsen anhållit om att sådana åtgärder vidtas att den i land

skapslagen om tillämpning av lagen angående specialomsorger om 

utvecklingsstörda förutsatta specialomsorgsdistriktets direktör 

i landskapet skulle kunna ersättas med en verksamhetsledare för 

specialomsorgsdistriktet, vilken skulle ha samma uppgifter som 

direktören men för vilken kompetensfordringarna vore mindre 

stränga. 

Landskapsstyrelsen anser att de kompetensvillkor för direk

törstj änst som anges i 23 § rikets förordning angående special

omsorger om utvecklingsstörda (FFS 988/77), med beaktande av 

dagens åländska förhållanden är något stränga och därigenom även 

medför en högre löneklassplacering samt inskränker antalet per

soner som har möjlighet att söka tjänsten, särskilt med hänsyn 

till att möjligheterna till svenskspråkig utbildning på området 

varit begränsade. Landskapsstyrelsen föreslår därför att till 

6 § ifrågavarande landskapslag fogas ett 2 mom., varigenom 

landskapsstyrelsen kan tillåta att i stället för specialomsorgs

distriktets direktör skulle fungera en verksamhetsledare med 

samma uppgifter som direktören men för vilken mildare kompetens

villkor vore gällande. Momentet avser sålunda att ge större 

- ·möjligheter till flexi_bili tet än riksförordningen i sådana fall 

då det kan förväntas bli svårt att finn~'.~5kande med i riksför-
lr " • ,~ \~ ' 

ordningen angiven kompetens,, n?-mligen för tjänsten lämplig högre 

högskolexamen samt god-förtrogenhet med specialomsorger om 

utvecklingsstörd·~·: Det ··föreslagna 2 mom. är avfattat som ett 

dispensstadgand~-så att en övergång till direktörstjänst för 

framtiden kvarstår som det primära alternativet. 
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Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till 

antagande 
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L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av landskapslagen om tillämpning av lagen 

angående specialomsorger om utvecklingsstörda. 

I enlighet med landstingets beslut 

lagen den 11 juli 1978 om tillämpning 

omsorger om utvecklingsstörda (48/78) 

6 § • 

fogas till 6 § landskaps-

av lagen angående special-

ett nytt 2 mom., som följer: 

1 

Såvida landskapsstyrelsen på framställning av kommunalförbundet 

för specialomsorgsdistriktet samtycker därtill, kan som i 22 § 

rikets förenämnda lag förutsatt förbundsstyrelsen underlydande 

ledande tjänsteinnehavare i stället för specialomsorgsdistrik

tets direktör fungera en verksamhetsledare för specialomsorgs

distriktet. För denne skall därvid gälla de bestämmelser som i 

riket gäller för direktör för specialomsorgsdistrikt, dock så att 

kompetensvillkor för tjänsten som verksamhetsledare är för tjäns

ten lämplig högskolexamen, kommunalexamen eller annan för tjänsten 

lämplig utbildning, samt god förtrogenhet med specialomsorger om 

utvecklingsstörda. 

Mariehamn den 27 april 1979. 

~~ 
Folke Woivalin L a n t r å d 

Lagberednings sekreterare 
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