Ålands landskapsregering
Remissutlåtande på begäran 2015-08-21

Kommunförbundets utlåtande rörande förslag till Landskapslag
om skyddshem
Ålands kommunförbund har erhållit förslag till Landskapslag om skyddshem för
snabbt utlåtande. På grund av den anmärkningsvärt snabba tidtabellen för beredningsarbetet har det inte varit möjligt att behandla utlåtandet i Förbundsstyrelsen
för Ålands kommunförbund.
Syfte, Innehåll, struktur
Innehållet i lagförslaget är till övervägande del identiskt med rikets Lag om ersättning som betalas av statens medel till producenter av skyddshemstjänster(FFS
1354/2014) och syftet är att ”säkerställa högklassiga och heltäckande skyddshemstjänster för personer som är utsatta för våld i nära relationer eller som lever
under hot om sådant våld”
Utgångspunkten för lagstiftningsverksamheten är Europarådets konvention från
den 11 maj 2011 om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i
hemmet.
De ändringar som är gjord till landskapslagen jämfört med rikslagen rör närmast
hänvisningar till landskapsspecifika lösningar och myndigheter.
Kommunförbundet understöder syftet med lagen och accepterar sättet på vilket
Landskapsregeringen avser att uppfylla syftena.
Ur de Åländska kommunernas synvikel torde lagförslaget innebära vissa förenklingar när det gäller förfaranden, potentiellt en förbättrad tillgång till servicen samt
eventuellt något minskad administrationen av ärenden.
Definitioner, gränsdragnings- och mätproblem
Kommunförbundet konstaterar att detta lagförslag innebär att finansieringsansvaret för skyddshemsverksamheten övertas av Ålands Landskapsregering och att
detta förandleder vissa nya definitioner, vissa mätproblem och även gränsdragningsproblem som bör uppmärksammas
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Eftersom det enligt uppgifter från Mariehamns stad inte finns en uppdelning enligt
behovets art för klinter som vistats vid Tallbacken är det rimligen ganska svårt att
dra en exakt gräns mellan vårddygn som är barnskydd(kommunens ansvar nu
och även framöver) och vårddygn som är skyddshemsverksamhet(landskapsfinansierad enligt aktuellt lagförslag)
I Lagframställningens allmänna del(6.1 s. 16) beräknas kostnaden för den verksamhet som skulle direktfinanseras grovt till mellan 100 000 och 200 000 € / år.
Finansieringen och hur landskapsandelarna påverkas
I förarbetet hänvisas till de utgiftsbaserade landskapsandelarna för barnskyddet
vilka regleras i Landskapslag (1993:71) om planering av och landskapsandel för
socialvården § 14.

Utgifterna för skyddshemsverksamhet har, med stöd av ÅSUB:s statistik över
kommunernas verksamhet och ekonomi och socialvårdens verksamhetsstatistik,
ingått i beräkningsgrunderna för den utgiftsbaserade landskapsandelarna.
Som grund för beräkningen av landskapsandelen för barnskydd har använts senaste fastställda bokslutsiffror för uppgiftsklasserna 212 Anstalts- och familjevård
inom barnskydd och 217 Annan barn- och familjevård
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ÅSUB Statistik 2014:4, s 13

Detta innebär att övertagande av finansieringsansvaret för skyddshemsverksamheten enligt lagförslaget motiverar att den uppgiftsbaserade landskapsandelen för
barnskydd minskas i samma proportion som finansiering har utgått för funktionen.
Detta sker automatiskt från och med år 2018, dock förutsätter resonemanget att
nuvarande landskapsandelssystem fortfarande är i kraft.
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Demokrati och inflytande
Lagförslagets effekter på demokrati och inflytande är ringa. I princip överförs ansvaret för skyddshemsverksamhet från kommunerna till Landskapet, liksom finansieringsansvaret. Verksamhetens karaktär är dock sådan att de demokratiska
aspekterna och kommunernas inflytande över hur och i vilken omfattning servicen
ordnas i praktiken har varit små.
Avslutning
Ålands kommunförbund omfattar förslaget till lag och de ändringar i ansvarsfördelningen mellan kommunerna och landskapet som förslaget medför.
Ålands kommunförbund konstaterar att beredningsprocessen av den aktuella lagen är exceptionellt snabb, och att detta medför risker i avseende på god lagstiftningssed och i avseende på de konsekvensbedömningar som det alltid bör finnas
tid för att göra.
Även om lagförslaget, såsom tidigare konstaterats, syftar till att förbättra och garantera tillgången på service för målgruppen innebär tidsnöden i beredningsskedet
att Ålands kommunförbund såsom kommunernas intresseorganisation inte har haft
möjlighet att höra berörda i kommunerna annat än i mycket begränsad omfattning.

Mariehamn 21.8.2015

_______________________________
Magnus Sandberg, förbundsdirektör ÅKF
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