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Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om tillämpning i landskapet 
Åland av riksförfättninga:r om socialvård. Samtidigt upphävs den gällande blankettlagen 
(46/84). Den huvudsakliga. förändringen gentemot gällande bestämmelser är att riksför

fattningar på lägre nivå än lag, vilka utfärdats med stöd av i landskapslagen angivna rikslagar, 
framdeles föreslås bringas i kraft genom landskapsförordning. Samtidigt föreslås vissa tekniska 

ändringar av landskapslagen om tillämpning av lagen angående specialomsorger om ut

vecklingsstörda ( 48/78). 

Utskottet!t' fljrslag 
Utskottet tillstyrker förslaget med en ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i 

landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård. 

UTSKOTTETS SYNPUNKTER 

Allnwn motivering 
Utskottet anser att en ändring i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av 
riksförfattningar om socialvård bör företas så att landskapsförnrdningen stadgar att förmögen
het kan beaktas vid bestämmande av klientavgifter inom social- och hälsovården. 

Deta!Jmotivering 

2 § Utskottet föreslår ett tillägg för att möjliggöra för landskapsstyrelsen att genom landskaps
förordning stadga att förmögenhet kan beaktas vid bestämmande av klient.avgifter inom social
och hälsovården. 

ÄRENDETS BEHANDUNG 
Lagtinget har den 6 september 1995 inbegärt social- och miljöutskottets yttrd.Ilde över fram

ställningen. 

Utskottet har i ärendet hört lagberedningssekreteraren Hans Selander och socialchefen Bengt 
Linde. 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Karl-Göran Eriksson, vice ordföranden 
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Nordman samt ledamöterna Holmberg, Englund och Beijar. 

UTSKOTTETS FÖRSLAB 
.Med häi.·tvisning till det anförda föreslår utskottet 

att Lagtinget antar det i framställningen 
ingående andra lagförslaget oförändrat 

samt det första lagförslaget i följande 

lydelse: 

LANDSKAPSLAG 
om tillämpning i .landskapet Åland 
av riksförfattningar om socialvård 

(Ingressen lika som i framställningen). 

1 § 
(Lika som i framställningen). 

2 § 

I landskapet gäller följande avvikelser från bestämmelserna i socialvårdslagen: 
1) hänvis:ningen i 2 §till lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården 

(FFS 733/92) skall i landskapet avse landskapslagen om planering av och landskapsandel för 
socialvården (71/93), 

2) bestämmelsen i 8 § beträffande statstjänsteman skall i landskapet gälla landskapstjänste
man, 

3) bestämmelsen i 10 § 1 mom. om skyldighet för kommun att ha en yrkesutbildad 
personal för verkställigheten av socialvården ut.gör inget hinder för att två eller flera 

kommuner har gemensam personal, 
4) bestämmelserna i 43 § skall tillämpas så att det som gäfä~r för staten och kommunen 

även skall gälla för landskapet, 
5) hänvisningen till rikets kommunallag i 46 § 2 mom. skall i landskapet avse kommunal

lagen för landskapet Åland (5180), 
6) hänvisningen i 54 § till sådana organ som avses i 6 § 1 mom. folkhälsolagen (FFS 

66/72) skall i landskapet avse hälsonämnden enligt landskapslagen om hälso- och sjukvården 
(60/93) och 

7) bestämmelserna i 57 § beträffande tystnadsplikt för personer i statlig och kommunal 
anställning skall tillämpas även på den som är anställd av landskapet och handhar i lagrummet 
avsedda uppgifter. 

Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården skall enligt denna lag äga 

tillämpning i landskapet till den del bestämmelserna gäller socialvården. Hänvisningen i lagen 
om klientavgifter inom social- och hälsovården till 32 § 3 mom. grundskolelagen skall i 
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landskapet avse 21 § 3 mom. grnndskolelagen för landsY.apet Åland (18/95). Hänvisningen 
till 4 § 1 mom. 4 punkten lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården 
i 12 §lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården skall i landskapet avse 3 § 1 mom. 
4 punkten landskapslagen om planering av och landskapsandel för socialvården. Med avvikelse 
frdn vad som stadgas i 10 § lagen om klieruavgifter in.om social- och Ml.sovården kan tJven 
ftJrmlJgenhet beaktas vid besttJ.mmandet av betalningsfljnndgan såsom nllrmare stadgas i 
landskapsftJrordning. 

3-6 §§ 

(Lilra som i framställningen). 

Mariehamn den 14 St.,i>tember 1995 

Ordförande Karl-Göran Eriksson 

Sekreterare Niclas Slotte 


