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Enligt sändlista

Behörighetskrav socialarbetare
ÅMHM har agerat utifrån den information som givits från
landskapsregeringen i frågan gällande aktuell lagstiftning för
behörighetsvillkoren för socialarbetare.
I april 2018 mottog ÅMHM ett beslut med rubriken ”Behörighetskrav för
socialarbetare” undertecknat byråchefen på socialbyrån Maj-Len Österlund
samt minister Wille Valve med bland annat nedanstående information.
Beslutet låg sedan till grund för den tillsyn och rapport gällande
behörighetskraven för socialarbetare i kommunerna som nu har tagits fram.
Understruken text är för att klargöra skillnaderna.
”Enligt 10 § 2 mom. i socialvårdslagen, vilken äger tillämpning i landskapet
med stöd av landskapslag (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av
riksförfattningar om socialvård ska kommunen till sitt förfogande ha tjänster
vilka tillhandahålls av en tjänsteinnehavare som deltar i klientarbetet och
har yrkesmässig behörighet som socialarbetare”.
I brevet som skickades ut den 31.10.2019 till kommunerna och
kommunförbundet från landskapsregeringen efter att ÅMHM släppt sin
rapport om granskning av behörighetskrav vid rekrytering av socialarbetare
står det däremot bland annat:
”Det här innebär bl.a. att socialvårdslagens 10 § upphävts att gälla även på
Åland med stöd av den ändring som gjordes genom FFS 288/2016 och som
trädde i kraft den 1 maj 2016. I förordning (804/1992) om
behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården vilken
äger tillämpning på Åland genom landskapsförordning (1995:103) om
tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård, 7 § 2
mom. finns en hänvisning till socialvårdslagens 10 § 2 mom. I och med att
denna bestämmelse upphävts har 7 § 2 mom. blivit betydelselöst, eftersom
den lagstiftning som riksförordningen hänvisar till inte längre finns”
-

ÅMHM har nu bjudit in till dialog med ansvariga för att få en
förklaring till den motstridiga informationen som
landskapsregeringen gått ut med samt för att reda ut vad det är som
gäller. ÅMHM behöver klara direktiv för att kunna utföra den tillsyn
som är ålagd myndigheten.
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