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LAGlITSKOITETS BETÄNKANDE nr 14/1979-80 med 

anledning av ltm Mir. llfi Jbergs m. fl.hcmstä11-

ningsrnotion till landskapsstyrclsen om til 1-

sättandet av en glesbygdskommitte med uppgi n
att samordna och planera en utbyggnad av den 
kommunala dagvården i berörda skärg:'irds- rn~h 

landsbygdskommuner. 

Landstinget har inbegärt lagutskottet utlåtande över nämnda motion. Med an

ledning härav får utskottet, som i ärendet hört socialchefen Bengt Linde, in

spektören för folkhälsoarbetet Maj-Lis Blom och socialdirektören Leif Jansson, 

vördsamt anföra följande. 

Enligt landskapslagen den 11 jw1i 1973 om ban1dagvård (38/73) skull ko1mnun sörj~1 

för bamdagvården och enligt samma lag handhar landskapsstyrelsen den allmfö11w 

ledningen och övervakningen av bamdagvården. Vid motionens behandling i ut-· 

skottet har det framkommit att blott ett fåtal av landskommunerna ordnat barn·· 

dagvården på ett tillfredsställande sätt. 

Ledd familjedagvård har förekonnnit endast i Mariehanm, medan den familjedag

vård som ordnas av andra kommwler har formen av övervakad familjedagvård. 

Vid den ledda familjedagvården är dagvårdaren anställd av kommunen och har 

därigenom större trygghet än dagvårdarna inom den övervakade familjedagvården, 

vilka får ersättning av barnens föräldrar. Också för de sistnämnda är den 

ledda familjedagvården fördelaktig genom att dagavgiften blir lägre och be

frielse från den till och med kan beviljas i en del fall. 

Ledd familjedagvård skulle inte heller bli särskilt kostsam för kornmw10r i 

svag ekonomisk ställning, ty landskapsandelen stiger till hela 70-80 procent 

i de lägsta bärkraftsklasserna. Dessutom ökas ju skatteunderlaget, inte bara 

direkt på grund av dagvårdarnas inkomster utan också indirekt genom att bar

nens båda föräldrar kan ta arbete när sådant erbjuds. 

Lagutskottet finner sålunda motionärernas initiativ vara beaktansvärt. En 

välordnad barndagvård bör ligga i varje kommuns intresse, eftersom den kan 

påverka befolkningsutvecklingen i positiv riktning genom att minska utflytt

ningen och främja inflyttningen av barnfamiijer. 

Till följd av det ringa antalet barn och den spridda bosättningen i skär

gården är familjedagvård det mest realistiska alternativet där. Helst borde 
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ledd familjedagvård ordnas men också det erbjuder ofta praktiska svårig

heter. Därför borde speciella lösningar övervägas. Exempelvis kan man 

tänka sig 

- att dagvårdarnas egna barn skulle inräknas i antalet barn som berättigar 

till landskapsandel, 

- att familjedaghemmet skulle ambulera mellan olika barns hem, så att en 

vårdare kunde frigöras för aimat arbete av säsongmässig art, och 

- att de uppgifter som ankommer på ledande dagvårdare skulle anförtros i 

kommunen verksam hälsovårdare såsom bisyssla, eller att flera konmlUner gemen·

samt skulle anställa en ledande dagvårdare. 

Utskottet anser det dock inte nödvändigt att de olika möjligheterna att ut

veckla barndagvården skulle utredas av en särskild kommitte, utan räknar med 

att detta kan utföras av kommunernas socialnämnder i samarbete med lan<lskaps
styrelsens socialvårdsbyrå. Till den del ändring av lagstiftningen kan vara vr

forderlig torde utredningen lämpligen handhas av socialvårdsbyriin. 

Landskapsstyrelsen upprättar varje år en femårsplan för ordnandet av barn

dagvården i landskapet. Den senaste planen omspänner åren 1980-84. Enligt 

denna plan förutsätts dels en större satsning på den ledda familjedagvården 

och dels en utjämning av dagvårdsutbudet i olika delar av landskupet. Då korn·· 

munerna gör upp sina dagvårdsplaner för åren 1980-84 används landskapsstyre 1-

sens plan som bas och de uppgjorda-_pl.anerna sänds till landskapsstyrclscn för 
fastställelse. 

Motionärernas krav på en utökning av .den kommunala barndagvården överensstiim-· 

mer således med landskapsstyrelsens målsättning enligt barndagvår<lsplanen för 

1980-84. Landskapsstyrelsens socialvåtdsbyrå kommer att ytterligare bcton;1 

denna målsättning vid besök hos de nyvalda socialnämnderna i början av clett::i ;\r. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 11 februari 1980. 

att Landstinget måtte hos landskapsstyre1scn 

hemställa om åtgärder för att undcrltitta 

utbyggnaden av den korrnnunala dagvården spe

ciellt i skärgården. 

På lagutskottets vägnar: 

Sune Carlsson 
ordförande Lars Karlsson 

sekreterare. 

Nii rvnr:md<' i utskottet :ordförnndcn l.nrl sson, viceordföranden Berg, ledamöterna 
A.Häggblom och B.Häggblom samt ersättaren Eriksson (delvis). 


