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LANDSKAPSSTYRELSENS FRPJ~TÄLLNING till 

Landstinget med förslag till landskapslag 

angående ändring av 14 § landskapslagen om 

kommunal hemvårdshjälp. 

Den kommunala hemvårdshjälpen syftar till att tillhandahålla hemvårdare 

och annan behövlig personal som främst i barnrika och övriga med dem jämför

bara hem handhar husmödrars och till vanlig hemvård och hushållning hörande 

sysslor eller bistår vid deras utförande då husmodern eller annan som sköter 

hushållet, på i landskapslagen om kommunal hemvårdshjälp (14/67) närmare 

nämnda grunder, tillfälligt är förhindrad att sköta sina sysslor. 

Det knappa utbudet av tjänster har förorsakat olägenhet speciellt för 

invånarna i sådana kommuner, där det i förhållande till kommunens invånarantal 

finns ovanligt många åldringar eller barn. Då emellertid antalet hemvårdare 

för vilka landskapsandel utgår är beroende av kommunens invånarantal och då 

befolkningsstrukturen ej i tillräcklig mån kunnat beaktas vid beviljande av 

landskapsandel, vore det skäl att ändra lagen så, att det verkliga behovet av 

kommunala hemvårdare i respektive kommuner bättre än hittills blir tillgodo

sett. Av denna anledning föreslås att inrättande av n~tjänster som berättigar 

till landskapsandel skulle bli beroende av landskapsstyrelsens på förhand givna 

tillstånd. Vid prövningen av antalet tjänster borde förutom ovan nämnda krite

rium ytterligare som förut beaktas kommunens vidsträckthet, samt trafik- och 
boendeförhål landen. 

~1ed hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till antagande 

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

angående ändring av 14 § landskapslagen om kommunal hemvårdshjälp. 

I enlighet med landstingets beslut ändras 14 § 2 mom. landskapslagen den 

20 april 1967 om kommunal hemvårdshjälp (14/67) sådant sagdalagrum lyder i land

skapslagen den 2 mars 1976 (11/76), som följer: 

14 §. 

Utöver vad som är stadgat i landskapslagen om landskapsstöd till kommuner, 

är förutsättningen för erläggande av landskapsandel för kostnaderna för ny tjänst 

att landskapsstyrelsen på förhand beviljat tillstånd till inrättande av sådan Dä~. 1 

Denna lag träder omedelbart i kraft. 

Utan hinder av vad i 14 § 2 mom. är stadgat erlägges till kommun landskaps

andel för driftskostnaderna för upprätthållande av de tjänster, som inrättats 
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före denna lags ikraftträdande och som medfört kostnader för vilka 

landskapsandel erlagts eller enligt då gällande grunder borde ha erlagts . 

Mariehamn , den 16 mars 1977 . 

L a n t r å d ~®L_ 
~~~' 

Lagberedningssekreterare Christian Wennström. 


