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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING
till Landstinget med förslag till landskapslag om biträdande delegation för
social- och hälsovård samt landskapslag angående ändring av 2 § landskapslagen om folkhälsoarbetet.
I riket har den 25 februari 1977 utfärdats en förordning angående ändring av förordningen om social- och hälsovårdsavdelning vid
länsstyrelse (FFS 222/77). Däri ingår bestämmelser om en biträdande delegation för social- och hälsovård, dennas funktion, tillsättande och sammansättning. I 2 § 2 mom. landskapslagen om folkhälsoarbetet (22/73) stadgas att för behandlingen av allmänna och vittbärande frågor angående folkhälsoarbetet kan tillsättas en rådgivan
de delegation, varom närmare stadgas i landskapsförordning. I 1-3 §
landskapsförordningen om folkhälsoarbetet (17/75) gives närmare
bestämmelser om denna rådgivande delegation, som kan arbeta endast
för främjande av hälsovården men däremot icke, såsom i riket, befatta sig med frågor som gäller socialvård eller nykterhets- och
alkoholärenden. Då detta numera är en brist i landskapslagstiftningen, särskilt som överenskommelseförordningen om förvaltningen av
vissa till socialvården samt till nykterhetsväsendet och alkoholinspektionsverksamheten hörande uppgifter i landskapet Åland (96/77
förpliktar landskapsstyrelsen att ombesörja ifrågavarande uppgifter, borde den redan fungerande delegationens verksamhetsområde
utvidgas att omfatta frågor på det sociala området så, att de utvidgade bestämmelserna skulle täcka bestämmelserna i rikets ovannämnda förordning. Emedan bestämmelser om befrämjande av socialvård emellertid icke kan intagas i gällande landskapsförordning om
folkhälsoarbetet, föreslås dels stiftande av en landskapslag om biträdande delegation för social- och hälsovård, vari delegationens
redan existerande hälsovårdsuppgifter och de nya uppgifterna på
socialvårdens område skulle sammanfattas,dels en landskapslag
angående ändring av 2 § landskapslagen om folkhälsoarbetet varigenom 2 § 2 mom. såsom obehövligt upphäves. Dessa lagar bör
samtidigt träda i kraft. Som en följd av dessa lagstiftningsåtgärder bör 1-3 §§ landskapsförordningen om folkhälsoarbetet upphävas genom en därom utfärdad särskild landskapsförordning.
Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till
antagande
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om biträdande delegation för social- och hälsovård.
-----------~~-

I enlighet med landstingets beslut stadgas:
1 §•

I ärenden rörande social- och hälsovård biträdes landskapsstyrelsen av en delegation för social- och hälsovåjd, vilken har
till uppgift att, med beaktande av de inom social- och hälsovårdsområdet fastställda,

landskapet omfattande planerna, till land-

skapsstyrelsen avge utlåtanden och taga initiativ i frågor som
gäller främjande av socialvård, hälsovård samt nykterhets- och
alkoholinspektionsärenden inom landskapets behörighetsområde samt
att verka för skapande av samarbete mellan representanter för
nämnda verksamhetsfält och andra myndigheter ävensom organisationer
och samfund som är verksamma inom socialvården, hälsovården samt
nykterhets- och alkoholväsendet.
2 §.

Delegationen tillsättes för fyra år i sänder. Dess ordförande
är lantrådet och viceordförande chefen för social- och hälsovårdsavdelningen samt självskrivna medlemmar cheferna för byråerna för
hälso- och sjukvårdsärenden och för livsmedelshygien. Utöver dessa
kallas till delegationen högst sex andra medlemmar och för var och
en av dem en personlig suppleant. Medlemmarna skall utses med
opartiskt beaktande av i

landskapet rådande olikartade samhälle-

liga åsiktsriktningar så, att landskapets olika

områd~n

och de verk-

samhetsfäl t som skall behandlas inom delegationen blir företrädda.
Delegationen kan inom sig tillsätta sektioner för beredning av
ärenden som skall behandlas inom delegationen. Sekreterare i
delegationen och i sektionerna utses av lantr5det bland socialoch hälsovårdsavdelningens

tjänstem~n.

Angående delegationens

utgifter och verksamhet gäller vad om landskapets kommitteer är
stadgat eller bestämt.
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L a n d s k a p s 1 a g
angående ändring av landskapslagen om folkhälsoarbetet.

I enlighet med landstingets beslut ~phäves 2 § 2 mom. landskapslagen den 10 maJ 1973 om folkhälsoarbetet (22/73).
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