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Nr 70   
Skrivelse med anledning av ny faderskapslag. 
ÅLR 2015/7396 
87 S1 

Landskapsregeringen konstaterar att en ny faderskapslag träder i kraft 
1.1.2016. Landskapsregeringen har inte beretts möjlighet att yttra sig 
över lagförslaget. Enligt självstyrelselag för Åland, 27 §, 7 punkten är 
äktenskap och familjeförhållanden samt barns rättsliga ställning rikets 
behörighet. Enligt 17 §, 13 punkten är socialvård och enligt 12 punkten 
hälso- och sjukvård (med vissa undantag) landskapets behörighet. På 
Åland ansvarar kommunerna för verkställande av socialvård medan den 
offentliga hälso- och sjukvården tillhandahålls av Ålands hälso- och 
sjukvård, vilken är en till landskapsregeringen underliggande myndighet.  
 
I sak förhåller sig landskapsregeringen positiv till den förändring av 
faderskapslagen som innebär att faderskapet kan erkännas i samband med 
besök hos mödrarådgivningen. Den nya faderskapslagen påför dock 
hälso- och sjukvårdsmyndigheten nya uppgifter utan att 
landskapsregeringen har haft möjlighet att ta ställning till detta. Eftersom 
landskapsregeringen inte erhållit information om det praktiska 
genomförandet av lagen är det inte heller möjligt att bedöma vilka de 
totala konsekvenserna för Ålands hälso- och sjukvård och kommunernas 
socialvård är. 
 
Landskapsregeringen betonar att det är av yttersta vikt att man i riket tar 
hänsyn till Ålands särställning vid framtagande av ny lagstiftning. 
Faderskapslagen är ännu ett exempel på att självstyrelselagens 
bestämmelser om Ålands respektive rikets lagstiftningsbehörighet bör 
läsas i sin helhet för att en korrekt bedömning av följderna av ny eller 
ändrad lagstiftning skall kunna göras. Vid bedömning av att Ålands 
behörighet påverkas skall landskapsregeringen involveras i ett tillräckligt 
tidigt skede av processen. 
 
Enligt självstyrelselagens 36 § är landskapet enspråkigt svenskt. 
Landskapsregeringen förutsätter att tillräcklig information och utbildning 
på svenska tillhandahålls såväl kommunerna som Ålands hälso- och 
sjukvård. 
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Nr 71   
Skrivelse angående socialvården. 
ÅLR 2015/2605 
88 S1 

Ledande tjänstemän för socialvården i 14 kommuner framför i en 
skrivelse till socialministern/social- och miljöavdelningen synpunkter på 
och ställer frågor kring landskapsregeringens hantering av socialvården i 
landskapet. 

 
Socialvårdslagstiftningen 
Den s.k. status quo lagstiftningen genomgår för närvarande rikets 
lagstiftningskontroll. Enligt senast tillgänglig information kommer den 
att kunna träda i kraft senast hösten 2015. Landskapsregeringen avser ge 
ett meddelande till lagtinget angående socialvården när lagtinget samlas 
till höstsession. Därefter fattas beslut om hur man går vidare med ny 
socialvårdslag och därmed sammanhängande lagstiftning. 
 
Tillsyn 
Landskapsregeringen ser tillsynen som en viktig del av 
kvalitetssäkringen inom socialvården och har vidtagit åtgärder för att 
förbättra verksamhetsförutsättningarna för utövande av tillsyn. Tillsyn 
inom det sociala området överfördes till Ålands miljö- och 
hälsoskyddsmyndighet fr.o.m. 1.1.2014. En person har fram till mars 
2015 (då ytterligare en person anställdes) ansvarat för all tillsyn inom det 
sociala och hälso- och sjukvårdsområdet. Redan i den tillsynsplan (2009, 
uppdaterad 2012) som antogs för landskapsregeringens tillsyn inom det 
sociala området betonar man vikten av dialog med verksamhetsutövarna. 
Landskapsregeringen förväntar sig att satsningarna på en förstärkning av 
tillsynen ska ge resultat bl.a. så att förväntningarna på dialog med de som 
ansvarar för verkställandet av olika delar av socialvården ska infrias. 
 
Resurser 
Socialvårdsbyrån har, som man i skrivelsen konstaterar, under en längre 
tid varit underbemannad. Underbemanning samtidigt som ett antal 
förvaltnings- m.fl. reformer har varit aktuella, har bidragit till att man 
haft svårt att leva upp till kraven på regelbunden information. Man kan 
ändå konstatera att förutom den information som getts i samband med 
utvecklingsarbete har informationstillfällen kring lagen om stöd för 
närståendevård, angående speciallagstiftning inom socialvården som 
gäller personer med funktionsnedsättning (bl.a. samordningen av 
handikappservicelagen och specialomsorgslagen), ordnande av personlig 
assistans och tystnadsplikten och FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning. 
 
Landskapsregeringen finansierar också ett utvecklingsprojekt inom 
Rädda Barnen r.f. med skolning av berörda med anledning av 
familjevårdarlagen som trädde i kraft 2015. 
 
Landskapsregeringen har vidtagit åtgärder för att förbättra situationen 
genom att förstärka byrån med en ny socialinspektörstjänst och en 
gemensam juristtjänst för socialvårdsbyrån och hälso- och 
sjukvårdsbyrån. Socialvårdsbyrån har dock fortfarande två vikariat 
obesatta. Landskapsregeringen gör, utgående från de rådande 
omständigheterna, sitt bästa för att informera om det rådande rättsläget.  
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Utgående från de nyanställningar som gjorts/ska göras ser man också 
över fördelningen av ansvarsområden inom byrån (bl.a. barnskyddet) och 
återkommer med information om detta när beslut fattats. 
 
Landskapsregeringen beslöt anteckna skrivelsen till kännedom. 

 
 

 
 
 


