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FlNANS- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande NQ 9}l947 i 
anledning av landstingsmannen Harman Mattssons petition 

Nli 20/1947 av den 20 febrU-ari 1947 med förslag, att Lands
tinget ville anmoda landskapsnämnden att undersöka ända-

målsenligheten av och möjligheterna för inrättandet av en 

landskapets vårdsekreterartjänst, 

Rubricerade petition har överlämnats till finans- och ekonomiutskottets l 
utlåtande. Till fullgörande av utskottet givet uppdrag får utskottet vördw 

samt framhålla., hurusom Överuppsikten över v årdverksamhe ten enligt en för- \ 

ordning, tillkommen med landskapsnämndep.s bifall, tillsvidare ankommer un- 11 
der socialministeriet å inspektören av --samhällsvården i I distriktet. Och 
att, om regeringens proposition angående ny självstyrelselag blir verklig

het, skall lagstiftningen rörande social omvårdnad i hela dess vidd förbe

hållas landskapet. Men oaktat nu rådande sakförhållande vore det dock hö-

geligen önskvärt, att en landskapets funktionär skapad~s, vilken, utom 
att denne hade att övervaka socialvården till de delar dennå är ombetrodd 

självstyrelseorganen, skulle råaa ooh leda de kommunala vårdorganens v~rk- \j 
samhet samt inom la.nC!skapsnämnnen omhännerhava och föredraga fattigvårds

pch andra vårdangelägenheter. Härigenom komme likformighet att kunna å

stadkommas emellan de olika kommunerna i vårdangelägenheternas skötsel, 

vilket vore av bestående vårde. 

Med beaktande av nämnde funktionärs här ovan skisserade arbetsuppgif

ter vore det måhända lämpligare ., att denne benämndes v årdkonsulent. Vis ... 
serligen kunde det vara önskvärt, att den bli vande vlr dkonsulenten hade 

juridisk utbildning. Men då anställandet av en juridiskt skolad dylik be- j 
fattningshavare helt visst komme att medföra avsevärd kostnad och en grundl 

lig kurs i social kunskap gives i den svenska medborgarskolan, synes det 

utskottet vara tillfyllest att till den ifrågakomna befattningen utsäges. 

en, som genomgått sagda medborgarskola med gott vitsord i social kunskap. 
Med fäst avseende vid det här framlagda förslaget får utskottet vörd

samt före slå, 
att Landstinget måtte anmoda land skapsnämnden att under

söka ändamålsenligheten av och möjligh~tfarna för inrättan

det av vårdkonsulentbefattning i landskapet samt, 

att landskapsnämnden, under förutsättning av ett posi

tivt resultat, må.tte till TBndstirn:~et överlämna framställ
ning och f'örslAi;; ti 11 nämtlne funktionärs qvlöning. 

Mariehamn den 25 februari 1$47 • 
.På fi ekonomiutskottets vägnar: 
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I ärendets behanrHiniz hRVa nelta~it viceordt'dra.nden Blomroos, 
samt ledamöterna Manselin, Albert : Jansson och Bertell samt suppleante 
.Nordman. 

24. 

Lana stinfSsmannen Hj. Holmqvi sts p e tition (NQ 21/1947) med för-

slag att landstingen ville giva landsKapsnämnden i uppdrag att 

undersbx:a möjligheterna för å' tadJ{ommande av ett internat för 

landsbygdens skolungdom. 


