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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE

nr 32/1984-85 med anledning av landskapsstyrelsens

framställning

till

Landstinget med förslag till
1) landskapslag om stöd för vård av

barn i hemmet samt
2) landskapslag angående ändring av

landskapslagen om barndagvård.
Stora utskottet har i ärendet mottagit lagutskottets betänkande nr 20/ 1984-85.
Utskottet har behandlat ärendet och därvid beslutat omfatta det i lagutskottets
ovannämnda betänkande framställda förslaget med en mindre stilistisk precisering
av det första lagförlagets 6 § 1 mom.

Utskottet konstaterar att den föreslagna reformen innebär rätt för vårdnadshavare
att senast från och med år 1990 fritt välja mellan av kommunen anordnad dagvård
eller det ekonomiska stöd för vård av barn i hemmet som föreslås

inf~rt

genom

framställningen. För att den avsedda valfriheten mellan olika former av barndagvård

skall kunna förverkligas, kommer sålunda insatser och beredskap från

kommunernas sida att erfordras.
Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå
att Landstinget måtte antaga det i
framställningen

ingående första lag-

förslaget enligt lagutskottets betänkande, dock så att 6 § erhåller följande 1yde.!se:

6 §.
TiUäggsdel utgår om barn som avses i 4 § l morn. i huvudsak \·årdas i barnets
eget hem av någondera föräldern eller av annan vårdnadsha\'are och den sammanlagda nettoinkomsten per månad för vårdnadshavaren och personer som ingår i
vårdnadshavarens familj inte överstiger gränsen för rätt till tilläggsdel. Om
tilläggsdel utbetalas under den tid moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning
utgår enligt sjukförsäkringslagen, räknas av sistnämnda förmån endast den del som
överstiger minimidagpenningen som nettoinkomst.
(2 mom. lika som i lagutskottets betänkande).
(3 mom. lika som i framställningen).
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Dessutom föreslår stora utskottet vördsamt
att Landstinget måtte antaga det i
framställningen ingående andra lagförslaget i enlighet med lagutskottets betänkande.
Mariehamn den 3 oktober 19&5.

På stora utskottets vägnar

Tage Boman
ordförande
Lars Ingmar Johansson
sekreterare

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordf.Boman, v.ordf. S-0 Lindfors,
ledamöterna Roy Jansson, Johansson, Nordlund, Sagulin, Wilhelms och Öberg samt
ersättaren Lundberg.

