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LANDSKAPSLAG
om ändring av 2 och 5 §§ landskapslagen om kontroll av brottslig
bakgrund hos personer som skall arbeta med barn
Föredragen för Republikens President den 6 mars 2015
Utfärdad i Mariehamn den 12 mars 2015

I enlighet med lagtingets beslut1 ändras
2 § 1 mom. 3 punkten och 5 § landskapslagen
(2004:3) om kontroll av brottslig bakgrund hos
personer som skall arbeta med barn som följer:
2§
Tillämpningsområde
Denna lag tillämpas inom sektorerna socialvård, undervisning och ungdomsarbete samt
idrott. Lagen tillämpas på dem som ska utföra
arbete som varaktigt och i väsentlig grad består
i att utan vårdnadshavarens närvaro ta hand
om, fostra, undervisa eller på annat sätt arbeta
i personlig kontakt med personer under 18 år. I
lagen avsett arbete kan utföras
-----------------------------------3) inom privat socialservice enligt landskapslagen (2012:36) om tillämpning i landskapet
1)

LF nr 2/2014-2015
SMU bet. nr 1/2014-2015

Åland av lagen om privat socialservice, i barnomsorg driven som samhällsstödd enskild barnomsorg enligt barnomsorgslagen (2011:86) för
landskapet Åland eller som familjevårdare på
basis av uppdragsavtal enligt landskapslagen
(2015:18) om tillämpning i landskapet Åland av
familjevårdarlagen.
-----------------------------------5§
Skyldighet att kräva uppvisande av registerutdrag beträffande familjevårdare
Innan en kommun eller ett kommunalförbund ingår ett uppdragsavtal med en familjevårdare enligt landskapslagen om tillämpning
i landskapet Åland av familjevårdarlagen ska
kommunen eller kommunalförbundet kräva att
uppdragstagaren visar upp ett straffregisterut-
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drag enligt 6 § 2 mom. straffregisterlagen, om
uppdragsavtalet gäller familjevård av personer
under 18 år.
Detsamma gäller vid köp av familjevård som
privat socialservice för en person under 18 år
om inte den som ska ge familjevården under de
senaste sex månaderna har uppvisat ett straff-

registerutdrag enligt 4 § för Ålands miljö- och
hälsoskyddsmyndighet.
___________
Denna lag träder i kraft den 31 mars 2015.
___________
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