
Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y r e 1 -

s e s framställnin g till Ålands landsting med 

förslag till l andskapslag angående ändring av land 

N2 32/1952. skapsl agen om kommunala r å dgivningsbyrå er för möd-

ra- och barnavård i l andskapet Åland, utfärdad den 

14 september 1945. 

I 8 § av l a ndskapslagen den 14 september 1945 om kommunal a 

r å dg ivningsbyrå er för mö dra- och barnavård i landskapet Åland 

(22/45) stadgas, att kommuh eller sammanslutning av kommuner 

äger tillhandahå lla l ämplig mottagningslokal för rådgivningsby-

rån samt därtill hörande inredning och nödig utrustning enligt 
' 

hälsovårdsnämndens anvi sni ngar samt d~aga försorg om lyse , vär-

me och renhå llning för byrån. Byrå n skall av hälsovå rdsnä mnden 

avsynas och för sitt ändamål go dkännas. Förfarandet att hä lso-

v årdsn ämnden skall g iva a nvisning beträffande mottagningslokalens 

inredning och utrustning , samt att byrån skall avsynas och god-

kä nnas av hä lsovårdsnämnden h a r icke i praktiken visat s i g till-
' 

fredsställande. I rikslagens matsvar.ande stadgande föreskrives 

att medic inalstyrelsen skall g iva anvisningar angående mottag-

ningslokalens inredning och utrustning, samt att länsläkaren 



skall avsyna och godkänna rådgi vningsbyrån. I praktiken har be 

träffande inredningen och utrustningen landskapsstyrelsen varit 

nö ds§kad att giva de i landskapslagen föreskrivna anvisningarna., 

En del kommuner hava kallat på landskapsHtkaren för avsyning av 

rådgi vningsbyrån, ·medan i andra kommuner hälsovårdsnämnden utfär 

dat ett "proforma" 0 intyg, att byrån blivit avsynad och godkänd, 

För att få saken "på rätt bog" har landskapsstyrelsen utarbetat 

förslag till ändring av landskapslagen sålunda, att förenämnda 

visningar skola utfärdas av landskapsstyrelsen, som jämväl skall 

godkänna rådgi vningsbyrån efter landskapsläkarens hörande, vilke 

sistnämnda innebär, att landskapsläkaren komrn.er att avsyna råd-

givningsbyrån. 
En ändri ng av 8 § betingar även ändring av 14 §. 

Hänvisande till förestående får landska:psstyrelsen _vördsammas 

förelägga Landstinget till antagande nedanstående 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av landskapsl 2 gen om kommunal a rådgi vningsbyrå-

er för mö dra- och barnavård i landskapet Åland, utfärdad den 14 

september 1945. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas, åt 8 och 14 

§§ i landskapslagen den 14 september 1945 om kommunala rådgiv-

1 ~'YJ 1 i5 

/tt/ Y!i-/ 
r p, .fl" mo" dra- ocl1 barnavård i landskapet Åland /SKOl,: a ningsby:raer . .tor 

erhålla följande ändrade lydelse: 

8 §. 

Kommunen eller de i 1 § 3 mom. nämnda kommunerna samfällt sko-

la för kommunal rådgivningsbyrå tillhandahålla lämplig mottag-

da"rti· 11 ho"rande inredning och nödig utrustning eu ningsl9kal samt 

ligt landskapsstyrelsens anvisningar samt draga försorg om lyse, 

värme och renhållning i rådgivningsbyrån. Byrån skall av land-

skaps l äkaren avsynas och för sitt ändamål godkännas av land-

skapsstyrelsen. 

14 §o 

Jämlikt 12 § l,mom. utfallande ersättning av landskapsmedel 

för läkarens arvode och resekostnader skall utan dröjsmål sökas 

hos landskapsstyrelsen för varje kalenderhalvår, och skall rekvi-

sitionen åtföljas av sådan utiedning, som landskapsstyrelsen be-

stämmer. 

i 12 § 2 mom. nämnt landskapsbidrag skall likaledes ansökas 

hos landskapsstyrelsen och skall till ansökningen bifogas: 

1) fastställt reglemente för byrån; 

2) av landskapsläkaren utfärdat intyg över att byrån blivit 



vederbörligen avsynad; 

3) verifika t över erlagd ko stnad för byråns inredning och ut 

rustning eller dessas f örnyande; samt 

4) intyg däröve::i;;·, a ·c, t inredning och utrustning, för vil ka 

l andskapsb i drag sökes , ära kontinuerligt brandförsäkrade till 

fulla värdet. 

Å l andskapsstyrelsen . a nkommer att enlie;t lagstadga de grunder 

fatta be slut om storleken av det för byrån utfallande bidraget, 

Mariehamn den 15 oktober 1952. 

På landskapsstyrel sens vägnar: 

Lantrå d 

Viktor Strandfält. 

Landskaps sekreterare 

Ch. Stormbom. 

I~ 9/1952. 
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EKONOMIUTSKOTTETS betänkande Ng 

landskapsstyrelsens framställning 

landsting med förslag till landskaps 

lag angående ändring av landskapslagen om kommu

nala rådgivningsbyråer för mödra- och barnavård 

i landskapet Aland, utfärdad den 14 september 

1945c 
Förenämnda framställning, varöver landstinget inbegärt lag- och 

ekonomiutskottets utlåtande, ha r utskottet behandlat. Då utskottet kan 

vitsorda de av landskapsstyrelsen gjoda erinringarna, h~. r utskottet om

fattat landskapsstyrelsens åsikt om att en ändring borde fås till 

stånd. Vid prövningen av olika tänkbara alternativ beträffande vem 

eller vilka avsynandet respektive godkännandet av rådgivningsbyråerna bö 

ra åligga, h c.:( r utskottet även här kommit till samma resultat som land

skaps styrelsen. På grund härav får utskottet för landstinget vördsam

mast föreslå, 

att landstinget ville godkänna lagförslaget. 

Mariehamn den 18 november l952. 
~å lag- QOh ekonomiutskottets vägnar1 

i,J.,:14._ 
-Th. Eriksson. 

Närvarande i utskottets AlbinpJohansson, Nils Karlsson, August 

Lindblom, Ferdi Sjöstrand och Gunnar Holmberg. 
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