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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAM
STÄLLNING till Landstinget med 
förslag till landskapslag angåen
de ändring av landskapslagen om 
kommunal hemvårdshjälp. 

För att ombesörja de uppgifter som avses i landskapslagen 

om kommunal hemvårdshjälp (14/67) kan kommun anställa en 
ledande hemsyster och hemsystrar i offentligrättsligt anställ
ningsförhållande samt hemsamariter i privaträttsligt anställ
ningsförhållande. För de kostnader som kommun orsakas av att 
upprätthålla tjänster som ledande hemsyster eller hemsyster 
äger kommunen enligt 14 § rätt att erhålla 30-80 procent 
landskapsandel beroende på kommunens bärkraftsklass. För de 
kostnader som hemsamaritverksamheten ger upphov till kan kom
munen beviljas landskapsunderstöd enligt 15 §, Storleken av 
landskapsunderstödet bestäms för närvarande på grundvalen av 

kommunernas bärkraftsklass. Härvid tillämpas dock procentsatser 

som är mycket lägre än dem som tillämpas i fråga om landskaps
andel. 

Den kommunala hemvården är en form av tjänster som komnu
nerna tillhandahåller barnfamiljer, sjuka, handikappade och 
åldringar i deras hem. Hemvården är således en form av öppen 
vård och den utgör ett viktigt komplement till den slutna 
vården. Genom hemvården kan vårdbehövande personers förmåga 

att komma tillrätta i hemmen främjas. Om hemvårdsservicen 
fungerar väl och är tillräckligt omfattande kan onödig och 
för tidig anstaltsvård undvikas. Dessutom kan utskrivning från 
vårdanstalter i många fall ske tidigare, om den utskrivne kan 
erbjudas hemvårdsservice. 

De skillnader som enligt den gällande lagen gäller i fråga 
om stöd ur landskapets medel till kommuner för kostnader som 
föranleds ~v hemsysterverksamheten, d.v.s. kostnader för upp

rätthållande av tjänster som hemsyster och ledande hemsyster, 
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och hemsamaritverksamheten har ansetts utgöra ett hinder för 

en ändamålsenlig utveckling av hemvården. Med anledning 
härav föreslår landskapsstyrclsen att 15 § ändras så att även 

kostnaderna för hemsamaritverksamheten skall berättiga till 
landskapsandel. För kostnader för hemsamaritverksamheten 

skulle landskapsandelarna inom de olika bärkraftsklasserna 

dock vara lägre (12-18 procent) än andelarna för kostnader för 

hemsysterverksamheten. Sagda avvikelse från reglerna om land

skapsandel för kostnader för hemsysterverksamheten liksom 

även de begränsningar som föreslås gälla omfattningen av den 

verksamhet som skulle berättiga till landskapsandel föranleds 
av ekonomiska skäl. 

Landskapsandel för hemsamaritverksamheten föreslås första 
gången erlagd för 1982 års kostnader. De gällande reglerna 

om landskapsunderstöd skulle tillämpas i fråga om 1981 års kost

nader. Härav följer att det under budgetåret 1982 skulle 

erläggas landskapsunderstöd i efterskott för 1981 års kost

nader och landskapsandel i förskott för 1982 år kostnader. 

Den föreslagna ändringen överensstämmer i sakligt hänseende 

med lagen angående ändring av lagen om kommunal hemvårdshjälp 

(FFS 843/80). 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till 

antagande 

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

angående ändring av landskapslagen om kommunal hcmvårdshjälp. 

I enlighet med landstingets beslut änd~ rubriken för 

3 kap. och 15 § landskapslagen den 20 april 1967 om kommunal 

hemvårdshjälp (14/67), av dessa rubriken för 3 kap. sådan den 
lyder i landskapslagen den 2 mars 1976 (11/76) och 15 § sådan 

den lyder i landskapslagen den 2 februari 1972 (7/72), som 

följer: 
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3 kap. 

Landskapsandel. 

15 §. 
Till kommun erläggs landskapsandel för driftskostnader för 

hemsamaritverksamhet som kommunen bedriver till den del fråga 

är om verksamhetsom ombesörjs av ett av landskapsstyrelsen 

på förhand godkänt antal hemsamariter. Vid bestämmandet av 

landskapsandelen skall i tillämpliga delar iakttas vad i 14 § 
är föreskrivet om landskapsandel för tjänster som hemsyster 

och ledande hemsyster, dock så att landskapsandelarna utgår 
enligt följande procenttal: 

Bärkrafts klass Landskaps andel i procent 

1 18 

2 17 

3 16,S 

4 16 

5 15,S 
6 14,5 
7 14 
8 13,S 
9 13 

10 12 

Till kommun erläggs enligt de i 1 mom. angivna grunderna 

landskapsandel för kostnader som kommunen orsakas av ekonomiskt 

stödjande av i 12 ~ 2 mom. avsedd hemsamaritverksamhet, som 

bedrivs av ideell organisation, om organisationen iakttar av 
kommunen tillämpade grunder vid tillhandahållande av vård och 

bestämmande av vårdavgift. 

Denna lag tillämpas första gången på kostnader som hänför 

sig till år 1982. 
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I 15 § avsett krav på godkännande av visst antal hem

samariter vilka ombesörjer verksamhet som ger upphov till 
kostnader vilka herHttigar till lan<lskapsan<lel erfordras inte 
till den del fråga är om verksamhet som ombesörjs av hemsama

riter till ett antal som inte överstiger det antal som fanns 
före år 1981. 

För kostnader som hänför sig till år 1981 erläggs land

skapsunderstöd enligt tidigare gällande bestämmelser. 

Mariehamn den 3 november 1981. 

Vicelantråd Ragnar nrlanJsson 

Extra lagberedningssekreterare Lars Karlsson. 


