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12 § Utskottet har efter omröstning (6-3) beslutat omfatta social- och miljöutskottets 

förslag. Beslutet har biträtts av ordföranden Häggblom, ledamöterna Ronald Boman, 

Holmberg, Mattsson och Siren samt ersättaren Jansson. 

Landskapslag om ändring av landskapslagen om stöd för vård av barn i hemmet 

6 § 2 mom. Utskottet har efter omröstning (6-3) beslutat omfatta social- och 

miljöutskottets förslag. Beslutet har biträtts av ordföranden Häggblom, ledamöterna 

Ronald Boman, Holmberg, Mattsson och Siren samt ersättaren Jansson. 

ÄRENDETS BEHANDLING 
Lagtinget har den 31 maj 1996 inbegärt stora utskottets yttrande i ärendet. 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Häggblom, vice ordföranden 

Sjöstrand, ledamöterna Ronald Boman, Lisbeth Eriksson, Holmberg, Mattsson, Siren, 

Sjölund och Sundback samt ersättaren Jansson. 

Vice ordföranden Sjöstrand samt ledamöterna Lisbeth Eriksson och Sjölund har bifogat 

reservation till betänkandet. Ledamoten Sundback hänvisar till den reservation som ltl 

Beijar bifogat social- och miljöutskottets betänkande. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG 
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

att Lagtinget antar de i 

framställningen ingående första, 

andra och fjärde lagförslagen i 

enlighet med social- och 

miljöutskottets förslag samt 
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Mariehamn den 29 augusti 1996 

Ordförande 

Sekreterare 

att Lagtinget förkastar det i 

framställningen ingående tredje 

lagförslaget. 

Bert Häggblom 

Pehr Karlström 
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Ny barnomsorgslagstiftning 
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RESERVATION 

Undertecknade omfattar inte Stora utskottets majoritets åsikt att inga förändringar skall göras i 

förhållande till social- och miljöutskottets betänkande. 

Vi omfattar de synpunkter som framförts av ltl Olof Erland i reservationen till social- och 

miljöutskottets betänkande med en komplettering rörande § 12 i första lagförslaget. 

Vi föreslår att § 12 måtte få följande ordalydelse: 

§ 12 

Verksamhetsspråket i den kommunala barnomsorgen är svenska. 

Vid aktiviteter kring visst tema kan verksamhetsspråk som anknyter till temat användas. 

För hörselskadade barn kan teckenspråk användas i verksamheten. 

Motivering: Den nya ordalydelsen i paragrafen anknyter till de språkprinciper som finns i den nya 

grundskolelagen i tillämpliga delar. Olika teman kan vara turism, handel, kultur, geografi och ta sig 

olika uttryck såsom i sånger, visor, lekar, ord, uttryck, glosor, osv. 

Hörselskadade barn skall kunna använda och läras teckenspråk. 

Mariehamn den 2 september 1996 

t' lt c 1 

J .it. - . / · ... 
~. /. · 1 .. ''Je-~·· 1 )1dcc . \--.... , cc. l -.... Il " 

Lisbeth Eriksson 


