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Lag-PM – ändringar i klientavgiftslagen 
 

1. Bakgrund 

Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (FFS 734/1992), klientavgiftslagen tillämpas på Åland 

genom landskapslag (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård. Lag om 

servicesedlar inom social- och hälsovården (FFS 569/2009) tillämpas på Åland genom landskapslag (2016:15) 

om tillämpning på Åland av lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården. 

 

Riksdagen är på väg att genomföra en större helhet av ändringar i lagen om klientavgifter inom social- och 

hälsovården (FFS 734/1992), klientavgiftslagen. Ändringarna beskrivs i RP 129/2020 rd. Ändringarna 

genomförs i riket genom lag om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (FFS 

1201/2020), ändringslag 1201/2020, och genom lag om ändring av 3 § i lagen om servicesedlar inom social- 

och hälsovården (FFS 1202/2020), ändringslag 1202/2020.  

 

Ändringslagen 1201/2020 består av ett flertal ändrade paragrafer samt ett antal nya paragrafer i 

klientavgiftslagen. Ändringslagen 1202/2020 består av en ändring i paragrafen om definitioner i lagen om 

servicesedlar inom social- och hälsovården (FFS 569/2009). Ändringslagarna träder ikraft 1 juli 2021.  

 

2. Utvärdering av nuläget och förslag 

Klientavgiftslagen gäller på Åland i enlighet med landskapslag 1995:101. Enligt 1 § 2 mom. gäller ändringar i 

klientavgiftslagen i landskapet från det att de träder i kraft i riket, om inte annat följer av landskapslagen. 

Förslaget är att den nuvarande lydelsen av klientavgiftslagen, med de avvikelser som intagits i blankettlagen, 

ska gälla som blankettlag även efter den 1 juli 2021 när ändringarna träder i kraft i riket. Det här innebär att 

genom avvikelser i landskapslag 1995:101 förhindra att ändringslagen FFS 1201/2020 angående 

klientavgiftslagen och genom motsvarande avvikelse i landskapslag 2016:15 angående ändringslagen FFS 

1202/2020 förhindra att dessa träder i kraft på Åland. 

 

I regeringsprogrammet ”Tillsammans för Åland” lyfts fram att klientavgiftslagen behöver förnyas eller 

revideras för att utjämna och lindra ekonomiska orättvisor i hur avgifter uppbärs på olika omsorgsnivåer. I 

enlighet med budget för 2021 har Ålands landskapsregering därför beslutit att för tiden 12.1.2021 till 

31.5.2021 utse en arbetsgrupp med uppdrag att se över och komma med förslag till ny eller reviderad 

klientavgiftslag.   

 

Redan en ytlig genomgång av regeringspropositionen RP 129/2020 rd och ändringslagen FFS 1201/2020 

visar att avvikelser är nödvändiga.  En djupgående analys samt konsekvensbedömningar, framförallt med 

tanke på kommunernas ekonomiska läge, krävs dock i och med att ändringarna i ändringslagen 1201/2020 är 

omfattande. Den korta tidsrymden från lagens avgivande till dess ikraftträdande har inte möjliggjort detta 
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och det kommer att utgöra en del av uppdraget för den tillsatta arbetsgruppen för revidering av 

klientavgiftslagstiftningen inom socialvården. 

 

3. Förslagets konsekvenser 

Förslaget har inte några större ekonomiska eller administrativa verkningar. Förslaget bedöms heller inte ha 

direkta verkningar på miljön eller ha några följder för jämställdheten mellan kvinnor och män. 

 

Genom att göra avvikelser om ikraftträdandet av ändringslagarna 1201/2020 samt 1202/2020 förhindrar man 

rättsosäkerhet inom socialvårdens område och ser till att lagstiftningsområdets överskådlighet inte rubbas.   

 

4. Ikraftträdande 

Datum för ikraftträdande har lämnats öppet för landskapsregeringen att besluta om. Avsikten är att 

avvikelserna ska sättas i kraft så snart det är möjligt efter att lagstiftningskontrollen avslutats, men senast 

1.7.2021 då ändringslagarna träder i kraft i riket. 


