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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 1/1977-78 med an

ledning av landskapsstyrelsens framställning 

till landstinget med förslag angående tillämp

ning av la.o:en om tryggande av underhåll för 

barn. 

Landstinget har över ovannämnda framställning inbegärt lagutskottets 

utlåtande. Utskottet, som såsom sakkunnig hört avdelningschefen Bengt 

Linde, får i anledning därav vördsamt anföra följande. 

Det är givetvis tillfredsställande att landskapsstyrelsen på alla områden 

bevakar att landskapslagar utfärdas där så inom behörighetsramarna är möj

ligt. Eftersom emellertid förslaget till förordning angående förvaltningen 

av vissa till socialvården, nykterhetsväsndet och alkoholinspektionsverk

samheten hörande uppgifter i landskapet Åland ännu icke har slagits fast 

i Helsingfors kan det komma att uppstå vissa problem vid tillämpningen 

av en blankettlag av den typ som nu förelagts till behandling. överhuvud

taget har i förslaget till landskapslag icke intagits någon hänvisning 

till att lagen är av blandad natur och i lagens förverkligande måste det 

uppkomma frågor och problem i anslutning till behörigheten för landskapets 

eller rikets myndigheter att agera. 

Enligt vad utskottet inhämtat skulle emellertid nu överenskommelseför

ordningen snart vara att emotse och dessutom har förutsatts förstärkning 

av personalen vid social- och hälsovårdsavdelningen. På denna grund har 

utskottet funnit det ändamålsenligt att tillstyrka framställningen. En 

komplettering av texten har dock utskottet funnit påkallad att införa. 

Eftersom lagen om tryggande av underhåll för barn har tillämpats parallellt 

i riket och på Åland kan noteras att underhållsstödets belopp samt adl!linistra

tionen av utbetalningar och redovisningar hittills följt samma principer 

här och i riket. 
Med hänv:isning till det anförda föreslår lag

utskottet till antagande 

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

angående tillämpning av lagen om tryggande av underhåll för barn. 

I enlighet med landstingets beslut stadgas: 
Lagen den 28 januari 1977 om tryggande av underhåll för barn (FFS 122/77) 

och dess verkställighetsföreskrifter skall äga tillämpning i landskanet Åland. 
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Sker ändring i förenämnda lagstiftning skall de ändrade stadgandena gälla 

i landskapet från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket. 

De uppgifter och befogenheter som enligt ovannänmda lag ankorruner på 

viss statens förvaltningsmyndighet skall i landskapet handhas av land

skapsstyrelsen, såvitt dessa uppgifter och befogenheter enligt 19 § 

självstyrelselagen för Åland :(5/52) ank0mmer på landskapet eller därom 

eljest har stadgats särskilt . 

Denna lag träder i kraft den 1 september 1977. 

Mariehamn den 10 november 1977 . 

På lagt\ skott~'t;.... 

an-Erik Lindfors 

ordförande. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Lindfors, viceordföranden And~rsson 

samt ledamöterna Arvidsson, Berg och Dahlman . 
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