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I enlighet med lagtingets beslut1
ändras
1§
1 mom.
landskapslagen
(1995:101) om tillämpning i landskapet Åland
av riksförfattningar om socialvård, sådant det
lyder i landskapslagen 2003/79, samt
fogas till 2a § en ny 3 punkt samt till lagen en
ny 2g § som följer:
1§
Med i denna lag angivna avvikelser skall i
landskapet Åland tillämpas följande lagar:
1) socialvårdslagen (FFS 710/1982),
2) lagen om klientavgifter inom social- och
hälsovården (FFS 734/1992),
3) lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (FFS 812/2000),
4) lagen om tillsyn över privat socialservice
(FFS 603/1996) samt
5) lagen om stöd för närståendevård
(FFS 937/2005).
-------------------------------------1)

Lr framst. nr 25/2006-2007
Smu bet. nr 8/2006-2007

2a §
Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården skall enligt denna lag äga tillämpning
i landskapet till den del bestämmelserna gäller
socialvården. Lagens bestämmelser gäller i
landskapet med följande avvikelser:
-------------------------------------3) Lagens 6b § skall tillämpas på hela den
lediga tid som en närståendevårdare i landskapet har rätt till med stöd av 2g § i denna lag.
2g §
Bestämmelserna i lagen om stöd för närståendevård gäller i landskapet med följande avvikelser:
1) Den lediga tid som en närståendevårdare
har rätt till enligt lagens 4 § 1 mom. skall vara
minst fem dygn per sådan kalendermånad under vilken närståendevårdaren oavbrutet eller
med få avbrott varit bunden vid vården dygnet
runt eller fortgående varje dag.
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2) När vårdarvodena fastställs första gången
skall kommunerna beakta de indexjusteringar
som gjorts i riket enligt lagens 6 §.
________

vård- och serviceplaner, före denna lag har trätt
i kraft, anpassas till bestämmelserna i lagen
om stöd för närståendevård samt 2g § i denna
lag så att de reviderade avtalen börjar gälla från
denna lags ikraftträdande.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
Kommunerna skall se till att de avtal som
ingåtts om närståendevård med tillhörande
Mariehamn den 13 december 2007
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