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Ärende: nr ÅLR 2019/3102 
 
Från Fackorganisationen för offentligt anställda på Åland, FOA-Å rf  
 
Ärende: begärt utlåtande om utkast till Landskapslag om barnomsorg och grundskola.  
 
Remisstiderna under den här våren har generellt varit alldeles för korta för att hinna sätta sig in i utkastet till 
lagförslag.  Mot den bakgrunden ger vi endast ett kort utlåtande.  
 
Vi ger inte utlåtande om grundskolelagen. 
 
Inom kommunsektorn på Åland finns idag lagstiftning och planer som syfta till fler stora strukturella 
förändringar framöver. Det här aktuella förslaget är ytterligare en kommunal strukturell förändring. 
Vår erfarenhet är att strukturella ändringar hittills inneburit kostnader för kommunerna.  
De närmaste åren sätter stor press på kommunsektorns politiker, förvaltningsleding och personal för att fatta 
beslut, verkställa omstrukturera, informera kommuninnevånarna, sköta information och samarbetsförfarande 
med personalen.  
Det är oklart hur lagstiftaren i det aktuella utkast till lagstiftning  avser att kompensera det fullt ut med 
landskapsandelar till kommunerna. Vi anser att det är till bra om det klargörs i lagen.. 
 
I omvärldsbeskrivningen framgår att diskussioner om barnomsogens tillhörighet har pågått i Norden  
sedan länge. Nu föreslås landskapsregeringen en reform av lagstiftningen om att barnomsorg och grundskola 
regeleras i samma lag. Från vår sida ser vi ser vi positivt på samman flätningen av dessa verksamheter. 
    
Vi noterar att utkastet till lag i stort är lika som nu gällande barnomsorgslag med vissa förtydliganden. 
 
Personal dimensioneringen är en detalj som våra medlemmar har synpunkter på generellt. 
 
Vår reflektion är att det lagstadgade kommunala arbetarskyddet inte har gjort  riskbedömningar inom 
barnomsorgen i syfte att påtala och undanröja de risker för personalen som kan uppkomma inom 
verksamheterna. Det ansvaret ligger utanför det här lagförslaget. 
 
Arbetsgivarna ser till personaldimensioneringen teoretiskt enlig lagen så att den uppfylls. Det paktiska 
bekymmer som uppstår läggs på de platsanställda att lösa i första hand. 
Inom barnomsorgens verksamhet har behoven över tid ökat. Det ställer stora krav på all personal. Den 
behöver ses över. Barngrupper idag kräver så mycket mer än de gjorde för 10-15 år sen. Vi har erfarit att det 
idag inte finns  många daghemsavdelningar som klarar av en grupp barn med  21-22 på tre personal.  Det 
behöver/kan täckas upp med assistenter. Det i sin tur kräver diagnoser eller särskilda behov.  
Det finns situationer där en personal är ute med en barngrupp och leker, t.ex. 7 barn över tre år. Det kan 
hända att ett barn en olycka  av vilket slag de vara må. Är olyckan sådan att dagispersonalen måste gå 
inomhus med det ett barn så måste hen ta övriga barn med inomhus. 
 
Enligt uppdrag: 
Anne-Helena Sjöblom 
org.sekr. på FOA-Å rf 
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