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LANDSKAPSFÖRORDNING
om ändring av 1 och 2 §§ landskapsförordningen om skyddshemspersonal

Utfärdad i Mariehamn den 15 september 2016

Med stöd av 8 § 4 mom. landskapslagen
(2015:117) om skyddshem
ändras 1 § 2 och 5 mom. och 2 § landskapsförordningen (2015:118) om skyddshemspersonal
samt
fogas till 1 § ett nytt 6 mom. som följer:
1§
Behörighet och kompetens hos
skyddshemspersonal
-----------------------------------En person som ger stöd och vägledning vid
ett skyddshem ska ha för uppgiften lämplig
högskoleexamen inom det sociala området samt
förtrogenhet med och arbetserfarenhet av krisarbete inom våld i nära relationer.
-----------------------------------Om möjlighet till undantag från i 1 mom.
föreskrivna behörighetskrav gäller vad som föreskrivs i landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar
om socialvård.
Om det för en uppgift inte är möjligt att få
en person med föreskriven behörighet, kan för
uppgiften tillfälligt för högst ett år anställas en
person som har en lämplig utbildning för den
ifrågavarande uppgiften. För en person som

tillfälligt ska anställas som ansvarig person vid
ett skyddshem fordras att personen har en för
uppgiften lämplig högskoleexamen samt förtrogenhet med och arbetserfarenhet av krisarbete
inom våld i nära relationer.
2§
Fortbildning av skyddshemspersonal
Den som producerar skyddshemstjänster
ska göra upp en fortbildningsplan i samarbete
med landskapsregeringen. Skyddshemmen ska
ordna nödvändig säkerhetsutbildning för sin
personal.
________
Denna förordning träder i kraft den 1 oktober
2016.
Personer som arbetar med stöd och vägledning den 30 september 2016 fortsätter att vara
behöriga för den uppgiften till och med den 31
december 2020, om de har fått utbildning för
långsiktigt krisarbete inom våld i nära relationer och har minst tre års arbetserfarenhet vid
skyddshem.
På ärenden som har inletts före denna förordnings ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.
________

Mariehamn den 15 september 2016
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lantråd
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