
LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

8/1989-90 med anledning av landskaps

styrelsens framställning till landstin

get med förslag till landskapslag an

gående ändring av landskapslagen om 

stöd för vård av barn i hemmet. 

Landstinget har den 8 januari 1990 inbegärt lagutskottets yttrande över framställ

ningen. Utskottet, som hört socialchefen Bengt Linde, får härmed anföra följaftde. 

I framställningen föreslås dels att bestämmelserna om partiellt stöd för vård av 

barn i hemmet förlängs att gälla även under år 1990, dels en sådan precisering av 

rätteh'till stöd för vård av barn i hemmet att stödet tillkommer endast vårdnadsha

vare som faktiskt är bosatta i landskapet. Vidare ingår några ändringsförsiag av' 

språklig natur. 

Utskottet har funnit förslagen motiverade och tillstyrker dem därför utan ändrin

gar. Utskottet konstaterar att det nya 3 mom. i l § innebär att stöd inte kommer 

att utgå till familj där föräldrarna eller vårdnadshavaren och barnet p.g.a. ·arbete 

eller studier eller av annan motsvarande orsak tillfälligt vistas utanför landskapet. 

Enligt ett domstolsprejudikat är kommun i stöd av gällande lagstiftning skyldig att 

erlägga stöd för vård av barn i hemmet även till familjer som tillfälligt är bosatta· 

utomlands så länge dessa har hemort i Finland enligt lagen om befolkningsböcker. 

Avsikten är nu att rätten till stödet indras när den faktiska bosättningen förläggs 

till annan ort även om familjens hemort i det avseende lagen om befolkningsböcker 

anger fortfarande finns på Åland. Utskottet har konstaterat att ändringsförslaget 

delvis härrör frän Finlands inträde i Europarådet och de olika avtal som ger 

personer som vistas lett främmande land rätt till samma sociala förmåner som det 

egna landets medborgare. Genom lagändringen undviker man att stöd kan komma 

att utbetalas från två håll. 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår utskottet vördsamt 

att Landstinget måtte antaga det i 

framställningen ingående lagförslaget 

i följande lydelse: 
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Landskapslag 

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

(Ingressen lika som i framställningen). 

1, 6a och 9 §§ 

(Lika som i framställningen) • 

. D.enna lag träder i kraft den • Vårdnadshavare vars familj tillfäl-

ligt yisas utanför landskapet och som beviljats stöd eller som ansökt om det före 

lagens ikraftträdande är berättigade till stöd för vård av barn i hemmet så länge 

som tillfällig eller sammanhängande vistelse utanför landskapet varar, om vistelsen 

börjat före denna Jags ikraftträdande och inte rätten till stöd upphör av annat skäl •. 

Bestämmelserna i l § 2 mom., 6a § och 9 § l mom. tillämpas, utan hinder av 

vad som bestämts i 16 §,från den l januari 1990 och gäller till utgången av 1990. 

(Uteslutn.) 

Mariehamn den 9 januari 1990 

På lagutskottets vägnar: 

Gunnevi Nordman 

ordförande 

Lars Ingmar Johansson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets.,c:1.;vgörande behandling: ordföranden Nordman, viceordfö

randen Jan-Erik Lindfors samt ledamöterna Andersson, Christer Jansson och 

Karlsson. 


