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LAGUTSKOTTETS betänkande nr 6/1970-71 

med anledning av Juands landskapsstyrelses 

framställning till Ålands landsting med för

slag till landskapslag angående ändring av 

landskapslagen om socialhjälp i landskapet 

Åland. 

Med anledning av ovannämnda frmnställning 9 va:röver Lands tinget i:n

begärt utskottets utlåtande, får utskottet~ s0111 j_ ärendet hört land

skapslrnmreraren Henrik Gustafsson och socialdirektören Leif ,Jansson 9 

vördsamt anföra följande: 

Utskottet har omfattat landskapsstyrelsens förslag i allt väsentligt. 

Förslaget överensstämmer med den i riket antagna ändringen av social

hjälpslagen 9 som betecknas som i viss mån interimistisk, då ett för

slag till totalrevision av socialhjälpslagstiftningen redan aviserats. 

I ingressen har utskottet funnit anledning till vissa ändringar av 

redaktionell natur. 

Stadgandet i 44 § om principer:·na -fcr landskapsbidrag till kommunerna 

för socialhjälp avviker i hög grad från det nu ti1lämpade systemet. 

Utskottet finner det tillfredsställande att samtliga kommunala social

hjälps- och barnskyddsutgifter komma att läggas till grund för heri=ilnwn 

det av landskapsbidraget. För det totala beloppet av landskapsunderstöd 

kunde givetvis också en annan beräkningsgrund än den av landskapsstyrel~ 

sen föreslagna tillämpas. Man kunde bestämma landskapets anslag för än

damålet enligt rikets grunder, utan beaktande av självstyrelsens in

verkan. Därefter kunde fördelningen mellan kommunerna ske enlj_gt i ri

ket gällande normer eller andra 9 som kunde befinnas mera ändamålsenliga 

eller rättvisa. A andra sidan kan man också tänka sig att landskapets 

särförhållanden i ett sådant fall skulle påkalla en annan beräknings

grund för landskapets anslag. 

Det har visat sig omöjligt att i:nom den korta tid som stått utskot

tet till buds för avgivande av utlåtande i ärendet göra ens approxima

tiva beräkningar av verkan av olika beräkningsgrunder i detta fall. Ut

skottet har likväl konstaterat, att i den mån särförhållanden i land

skapet i detta fall kan anses föreligga, de må vara till landskapets 

fördel eller nackdel, medför den av landskapsstyrelsen föreslagna be

räkningsgrunden en utgift, som står i rätt proportion till rikets mot

svarande utgift. På denna grund har utskottet ansett det av landskaps

styrelsen föreslagna stadgandet vara det riktiga. 
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Genom det i 61 § i.nförda nya momGntet tillförsäkras kommun ett land

skapsbidrag om hä lften av socialhjälpskostnaderna för personer , till -

hörande · zigenarbe~oJ,Jrn.t;rigen. Motsvarande stadgande i riket gälle r från 

den l · januari 1971. Slut stadgandet i landskapssty::-eloem för slag har 

icke beaktat denna omständighet utan stadgandet skulle äga tillämpn L1g 

från den 1 maj 1971. Utskottet har på grri..:i.1d därav i slutstadgand ot i~a

fört ytterlig:xre e tt moment 9 enligt 1.~iJket s agda stadgande i 61 § 2 

mom. tillämpas från ingå ngen av år 1 971. 

Med hänvisning till det ovRnanförda får utskottet vördsamt föreslå, 

att Landstinget måtte antaga lagförslaget 

med f öljande ändringar: 

Ingressen_: 

I enlighet med Ålands landstings beslut upphä7es 4, 36, 41, 42, 45 9 

46 9 47, 48 och 52 §§ ävensom 55 § 5 mom. och 58 § 2 mom. l andskapslagen 

den 18 juli 1956 om socialhjälp i landskapet Jlland ( 21/56) samt ändras 

39 7 och 8 §§, 24 § 1 mom., 25, 28, ,29 och 30 §§, 31 § 1 mom., 37, 38, 

40 9 43, 44 9 50 , 54~ 56, 57 och 59 §§~ 60 § 1 mom. ävensom rubrike rn a 

f ör k apitlen 4 och 5, varjämte till lagen fogas nya 30a, 30b och 56 a 

§§ samt till l agens 61 § ett nytt 2 mom. som följer: 

Slutstadgandet; 

Denna lag-----(1 mom.)------ 1 971. 

På fattigvård-----(2 mom .)----- l ags ikraftträdande. 

Vid tillämpningen-----(3 mom.)----skyldigheter där. 

I 44 § ----(4 mom.)----- 1970. 

Stadgandet i 61 § 2 mom. tillaj[f?as från och med den 1 janu§.:_Lj._.l:...971. 

Den som------ (5 mom.)-----råds tuvurättens arkiv. 

Angåe nde frigivning-----( mom. )----- i riket. 

Mariehamn, d 

Närvarande i utskottet: ordfören den Nils Dahl man , viceordföranden 
Persson samt ledamöterna Curt Carlsson 9 Sundblom och östling. 


