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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till 

Landstinget med förslag till landskapslag 

angående ändring av 16 § landskapslagen 

om barndagvård. 

I 16 § landskapslagen om barndagvård (38/73) stadgas om landskapsandel vilken 

utgår till förening, sammanslutning, stiftelse eller enskild person, som bedriver 

i kommuns dagvårdsplan fastställd daghemsverksamhet. St0rleken av landskapsandelen 

är 30 procent av driftskostnaderna eller, ifall den som upprätthåller daghem över

låtit rätten att mottaga barn för vård till socialnämnden i den kommun där dag

hemmet är beläget, 35 till 80 procent beroende på kommunens bärkraftsklass. 

Att landskapsandelen för barndagvården för närvarande utbetalas till de före

ningar vilka upprätthåller barndaghem, innebär att kommun, som valt att låta 

ideella föreningar och dylikt handha barndagvården i fråga om bärkraftsklassifi

ceringen befinner sig i en ofönrr8nligare ställning än de kommuner vilka handhar 

barndagvården i egen .regi, på grund av att för sådan kommun ej beaktas kostnaderna 

för barndagvården till dessas bruttobelopp utan endast kommunens andel av kostna

derna efter avdrag av landskapsandel och föräldrarnas dagvårdsavgifter. 

För att kommun, som själv ansvarar för barndagvårdens utveckling och ekonomi, 

men som valt att låta det praktiska barndagvårdsarbetet handhas av föreningar och 

andra sammanslutningar, inte skall missgynnas, föreslås att 16 ~ 2 mom.sagda lag 

ändras så, att lagrummet skulle m0jliggöra erläggarrdet av ifrågavarande landskaps

andel till kommunen. Härigenom skulle vid bärkraftsklassificeringen av kommunen en 

större del av kostnaderna för barndagvården beaktas. Förutsättningen för ett 

dylikt förfarande skulle vara, att avtal härom ingåtts mellan kommun och föreningar 

eller andra sammanslutningar, som för kommunens räkning upprätthåller barndaghem. 

Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till antagande 

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

angående ändring av 16 § landskapslagen om barndagvård. 

I enlighet med landstingets beslut ändras 16 § 2 mom. landskapslagen den 11 

juni 1973 (38/73), som följer: 

Har den som upprätthåller i l mom. avsett daghem överlåtit rätten att mottaga 

barn för vård till socialnämnden i den kommun där daghemmet är beläget, utgår 

landskapsandelen enligt bärkraftsklassen för nämnda kommun. I fall som avses i 

detta moment kan landskapsandelen erläggas till kommunen,om medgivande dnrtill 

givits av den som upprätthåller daghewmet. 
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Denna lag tillämpas första gången på landskapsandel , som erlägges för 

år 1977. 

Mariehamn , den 24 mars 1977 

L a n t r å d 

Lagberedningssekreterare 


