(}75
N!l 7/1947.

den

en

n re

FINANS- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande NQ
7/1947 i anledning av landstingsmannen Wilh. Wilehs
m.flts petition NQ 6/1947 a~ den 19 februari 1947
beträffande hemsysterverkSamheten i landskapet

Åland.
Petitionen i fråga har remitterats till finans- och ekonomiutskottet
för utlåtande. Otvivelaktigt är petitionens syftemål värt allt beaktande.
Men frågan ställer sig, huru skall syftet med petitionen bäst realiseras.
Enligt vad lantr å0et unner remis saeba tten f'r amhöl 1, måste barnmorska för
at t tillika kunna fungera sås om hälsosyster hava den lagfästa utbildning
som hälsosystern. Men då hon ej har sådan utbildning, måste hon förskaffa
sig densamma eller ock hälsosyter utgilda sig till barnmorska. Och tillika
bö ~ erinras om att ny lagstiftning måste tillkomma 1 om. båda dessa tjänster
skola kunna sammanslås- Lantrådet ansåg även att utgifterna för inrättande t av enbart hemsysterbefatt ningar i landskapet skulle drabba landskapet,
enär hemsystrar ej finnas i riket.
Enligt utskottets uppfat t ni~g kan en hälsosyster lättare vinna k©mpeten s som barnmorska än tvärtom. Och det vore helt vi s st lyckligt, om
hälsosyster- och barnmorske~afattningarna kunde kombineras. Men härut~nnan
mås te väl lagstiftning åväg ab r ingas . Även hemsysterinstitutionen borde
kunna införas 1 landskapet, ty hemsysterns funktioner vo·r e ovärderliga
f ör husmödrarna i många fall •. I riket torde hemsysterfrågan bliva löst av
r iksdagen i en icke alltför avlägsen framtid. När så sker, borde frågan
även lösas inom landskapet i positiv riktning. Att nu införa institutione n skulle leda till, att landskape t finge stå för därmed förenade kostnader.
Med fäst avseende via det ovt=i.n framhållnA får ut skottet vördsamt föreslå,
Rtt Landstin~et måtte uppdrt=i.~a åt landskapsnämnden att
undersöka möjllgheterna för ernående av en tillfredsställande lösning av syftemålet med petitionärernas framställning och att inkomma till Landstinget med nödigt förslag

vägnar:

I ärendets behandling hava -Oeltag1t viceordföranden Blomroos
damöterna Manselin, Albert Jansson och . Berte 11 samt suppJe anten Nordman .
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