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Yttrande over utkast till landskapslag cm barnomsorg och
grundskola

AmHM har tagit del av utkastet till landskapslag om barnomsorg och grundskola
med hansyn till myndighetens tillsynsroll over barnomsorgen. AmHM ser positivt
pa att den renodling som sker genom att provningen av all form av privat
barnomsorgsverksamhet overfors till landskapsregeringen medan tillsynen i dess
helhet enligt lagforslaget blir en uppgift for AmHM. AMHM noterar dock att
myndigheten genom 7 § i lagen om privat socialservice (FFS 2011/922)' fungerar
som tillstands- och tillsynsmyndighet for producenter av privat socialservice som
fortldpande producerar socialservice dygnet runt. AmHM konstaterar att det
genom den foreslagna lagen sker en forskjutning av tillstandsprdvningen fran
AMHM till landskapsregeringen till den del tillstandsprdvningen handlar om
barnomsorgsverksamhet som bedrivs dygnet runt. Dock stannar tillsynen over
sadan verksamhet hos AmhM. Dartill flyttas tillsynen over dvrig privat
barnomsorgsverksamhet fran kommunen till AmHM.

De verktyg som AmhM har till sitt fdrfogande och som myndigheten kan tillgripa
da felaktiga fdrfaranden vid en barnomsorgsverksamhet eller andra
missfdrhMlanden upptacks ̂  i princip desamma som myndigheten har att tillga
inom all annan socialvMsverksamhet {anmdrkning, uppmarksamgorande och
fdreldggande). I den 37 § i lagforslaget som reglerar fdrseelser mot bestammelser
om utdvande av privat barnomsorg anvands ordet vaming. AmHM saknar en
koppling mellan 37 och 46 §§ i lagforslaget. I lagutkastet finns inte heller nagon
bestammelse gallande skyldigheten att anmala dvertradelser till polismyndigheten
for vidare utredning och vidtagande av eventuella straffrattsliga atgarder.

For Alands miljd- och halsoskyddsmyndighet
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' Tillampas pa Aland genom landskapslag (2012:36) om tillampning i landskapet Aland av lagen
om privat social service.
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