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I enlighet med lagtingets beslut1
upphävs 5 § 12 punkten landskapslagen
(2008:97) om tillämpning i landskapet Åland
av barnskyddslagen,
ändras 2 och 4 §§, 5 § 4-9, 20 och 25 punkterna och 7 § samt
fogas till lagens 5 §, sådan den lyder i landskapslagen 2011/88, en ny 17a punkt som
följer:
2§
Förvaltningsmyndighet
De förvaltningsuppgifter som enligt barnskyddslagen ankommer på statliga myndigheter ska på Åland skötas av landskapsregeringen, när det är 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 sekretessbestämmelser, anmäla bristerna till landskapsregeringen.
4§
Avvikande terminologi
I landskapet ska bestämmelser om samkommuner tillämpas på kommunalförbund.
Bestämmelser om kommunala tjänsteinnehavare tillämpas på kommunala tjänstemän och
bestämmelser om barndagvård tillämpas på
barnomsorg.
1)

Lr LF nr 23/2012-2013
LKU bet. nr 11/2012-2013

5§
Särskilda avvikelser
Vid tillämpningen av barnskyddslagen ska
även i denna paragraf angivna avvikelser iakttas i landskapet:
-----------------------------------4) Hänvisningen i 13 § i barnskyddslagen till
10 § 1 och 2 mom. i lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (FFS 272/2005) ska i landskapet avse de
med stöd av landskapsförordningen (1995:103)
om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård tillämpliga 2 § 2 mom.
och 4 § i förordningen om behörighetsvillkoren
för yrkesutbildad personal inom socialvården
(FFS 804/1992).
5) Hänvisningen i 13 och 13b §§ i barnskyddslagen till 3 § i lagen om behörighetsvillkoren för
yrkesutbildad personal inom socialvården ska i
landskapet avse den med stöd av landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland
av riksförfattningar om socialvård tillämpliga
2 § 1 mom. i förordningen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården.
6) Hänvisningen i 15 § i barnskyddslagen
till hälsocentralen och sjukvårdsdistriktet ska
i landskapet avse Ålands hälso- och sjukvård
enligt landskapslagen (2011:114) om hälso- och
sjukvård.
7) Bestämmelserna i 16b § 2 mom. första meningen i barnskyddslagen om hälso- och sjukvårdstjänster ska inte tillämpas i landskapet.
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8) Hänvisningen i 16b § 2 mom. andra meningen i barnskyddslagen till lagen om grundläggande utbildning och lagen om statsandel
för kommunal basservice (FFS 1704/2009) i
fråga om placeringskommunens skyldighet att
ordna grundläggande utbildning och om ersättning för kostnaderna för detta ska i landskapet
avse motsvarande skyldighet och kostnadsansvar för förundervisning och grundskoleundervisning enligt barnomsorgslagen för landskapet Åland och grundskolelagen för landskapet
Åland.
9) Hänvisningen i 18 § i barnskyddslagen till
lagen om planering av och statsandel för socialoch hälsovården (FFS 733/1992) och lagen om
statsandel för kommunal basservice ska i landskapet avse landskapslagen (1993:71) om planering av och landskapsandel för socialvården.
-----------------------------------17a) Hänvisningen i 36 § i barnskyddslagen
till lagen om barndagvård (FFS 36/1973) ska
i landskapet avse barnomsorgslagen för landskapet Åland.
-----------------------------------20) Hänvisningen i 55 § 2 mom. i barnskyddslagen till 9 § i lagen om underhållsstöd (FFS
580/2008) ska i landskapet tillämpas med de
avvikelser som anges i landskapslagen (2009:7)

om tillämpning i landskapet Åland av lagen om
underhållsstöd.
-----------------------------------25) Hänvisningen i 80 § 2 mom. i barnskyddslagen till lagen om privat socialservice (FFS
922/2011) ska i landskapet avse landskapslagen
(2012:36) om tillämpning i landskapet Åland av
lagen om privat socialservice.
7§
Sökande av ändring
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.
_________

Mariehamn den 28 november 2013
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