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I enlighet med lagtingets beslut1
ändras 3 och 4 §§ samt inledningssatsen till
2d § landskapslagen (1995:101) om tillämpning
i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård, av dessa lagrum inledningssatsen till
2d § sådan den lyder i landskapslagen 2003/79
samt
fogas till lagens 2 § nya 1a och 8 punkter
samt till 2d § en ny 5 punkt, av dessa lagrum
2 § sådan den lyder i landskapslagarna 2003/79,
2007/102, 2007/128 och 2011/115 samt 2d § sådan den lyder i landskapslagen 2003/79, som
följer:

2d §
Bestämmelser om sekretess, tystnadsplikt
och utlämnande av sekretessbelagda uppgifter
i 3 kap., bestämmelser om rätt att få sekretessbelagda uppgifter och handräckning i 4 kap. och
särskilda bestämmelser i 6 kap. lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården gäller i landskapet med följande avvikelser:
-----------------------------------5) Bestämmelserna i lagens 27 § gäller också
tillsynsmyndigheten enligt 25 § 1 mom. barnomsorgslagen för landskapet Åland när myndigheten utövar tillsyn över barnomsorgen.

2§
Socialvårdslagens bestämmelser gäller i
landskapet med följande avvikelser:
-----------------------------------1a) Bestämmelserna i lagens 3 § 2-4 mom.
ska inte tillämpas.
-----------------------------------8) I landskapet ska bestämmelser om samkommuner tillämpas på kommunalförbund och
bestämmelser om kommunala tjänsteinnehavare tillämpas på kommunala tjänstemän.

3§
De förvaltningsuppgifter som enligt de i 1 §
angivna författningarna ankommer på statliga
myndigheter ska på Åland skötas av landskapsregeringen, såvitt fråga är om uppgifter som
faller inom landskapets behörighet, dock så att
övervakningen ska skötas av Ålands miljö- och
hälsoskyddsmyndighet.
Om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet vid övervakningen konstaterar allvarliga
brister ska myndigheten, utan hinder av se-
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kretessbestämmelser, anmäla bristerna till
landskapsregeringen.
4§
I beslut som har fattats med stöd av denna
lag kan ändring sökas genom besvär i enlighet
med bestämmelserna i 25 § självstyrelselagen
för Åland, om inte rätten till besvär är begränsad enligt lag.
_________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
Övervakningsärenden som har inletts före
denna lag träder i kraft samt handlingar som
behövs för övervakningen, överförs utan hinder
av sekretessbestämmelser till Ålands miljö- och
hälsoskyddsmyndighet när denna lag träder i
kraft.
_________
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