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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

19/1990-91 med anledning av land

skapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag till 

1) landskapslag angående ändring av 

landskapslagen om stöd för vård av 

barn i hemmet samt 

2) landskapslag angående temporär 

ändring av landskapslagen om stöd för 

vård av barn i hemmet. 

Landstinget har den 6 mars 1991 inbegärt lagutskottets yttrande över framställnin

gen. Utskottet, som hört socialchefen l~engt Linde, får härmed anföra följande. 

Enligt det första lagförslaget ändras bestämmelserna om grunddelen av stödet för 

vård av barn i hemmet så att denna del utgår med ett·fäst markbelopp per månad. 

Grunddelen är f.n. bunden till sjukförsäkringslagens minimidagpenning. Beloppet 

föreslås fr .o.m. 1.10.1991 vara 1.850 mark. I fråga om rätten till tilläggsdel 

föreslås ,att fainiljens, skattepliktiga inkomst i stället för nettoinkomsten läggs till 

grund för beräkningen. 

Det andr_a lagförslaget innebär att de temporära bestämmelserna om s.k. partiellt 

stöd för vård av barn i hemmet förlängs att gälla även under år 1991. 

Utskottet har funnit att man inom sociallagstiftningen allmänt övergått till att· 

beräkna olika förmåner på basen av mottagarnas bruttoinkomster. En koppling av 

hemvårdsstödets grunddel till sjukförsäkringens dagpenning kan inte heller anses 

nödvändig. Behovet av det partiella hemvårdsstödet kvarstår. Utskottet tillstyrker 

därför lagförslagen. 

Lagtexten i 6 § 1 mom. har korrigerats på det sätt landskapsstyrelsen anvisat efter 

det framställningen avgavs. Utskottet utgår från att de justeringar av belopp som 

landskapsstyrelsen skall företa enligt t+ § 3 mom. och 6 § 3 mom. kommer att 

verkställas enligt samma grunder som i riket, vilket även kan härledas ur 2 § 

landskapslagen om vissa grunder för landskapets hushållning (22/83). 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet vördsamt 
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att Landstinget måtte antaga det i 

framställningen ingående andra lag

förslaget oförändrat samt 

att Landstinget måtte antaga det i 

framställningen ingående första lag

förslaget i följande lydelse: 

Landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om stöd för vård av barn i hemmet 

:: : . 

(Ingressen lika som i framställningen). 

4 § 

(Lika som i framställningen). 

. ~· :6 § .•. -:~. ,: . 

Tilläggsdel utgår om barn som avses .l: 4 § 1 mom. i huvudsak vårdas 0i sitt eget .·. · 

hem av någondera föräldern eller av annan vårdnadshavare· och familjens 0:samman·- ·) · · 

lagda skattepliktiga inkomster per kalendermånad inte överstiger gränsen tför rätt 

till tilläggsdel. Då förutsättningarna bedöms för rätt till tilläggsdel under den tid 

moderskaps•, faderskaps- eller föräldrapenning- utgår. enligt sjukförsäkringslagen, 

räknas av sistnämnda förmån ~skattepliktig:;fnkomst endast><den del som 

överstiger det kalkylerade sammanla_g_da beloppet av grunddelen och eventuell 
i 

·f:-. 

syskonförhöjning •. 

(2 och 3 mom. lika som i framställningen). 
;,: . 

Denna lag tillämpas från den 1 jan:!.~r:i 1991, (uteslutn.) 4 § 2 mom. dock först 

från den 1 oktober 1991 (uteslutn.). . ; 

Mariehamn den 12 mars 1991 

På lagutskottets vägnar: 

Gunnevi Nordman 
ordförande 

•, :. ,· 

Lars Ingmar Johansson 
sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Nordman, ledamöterna 
Andersson, Christer Jansson och Karlsson samt ersättaren Salmen. 


