1985-86 Lt-Ls framst. nr 32.
LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING

till Landstinget med förslag till landskaps!ag
angående ändring av 1 § landskapslagen om
tillämpning av sinnessjuklagen i landskapet
Åland.
Genom landskaps1agen om tillämpning av sinnessjuklagen i landskapet Åland, nedan
kallad landskapslagen, har bl.a. sinnessjuklagen (FFS 187I 52) gjorts tillämplig i landskapet.
Enligt 18 § 1 mom. sinnessjuklagen är den som intagits för observation eller vård
vid mentalvårdsinrättning skyldig att erlägga en genom förordning stadgad ersättning
för sitt uppehälle. Angående sådan ersättning har stadgats i förordningen om avgifter
som uppbäres för sinnessjukvård (FFS 1094/77). Ersättning för uppehälle på mentalsjuk-

hus skall alltså med stöd av landskapslagen uppbäras även i landskapet. Den ovan
nämnda förordningen om avgifter som uppbäres för sinnessjukvård bör därför nämnas i

l § !andskapslagen bland de riksförfattnlngar som skall tiHämpas i landskapet. Samtidigt

föreslås en lagteknisk justering av 1andskapslagens 1 § 1 och 2 mom.
Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande

Landskapslag
angående ändring av landskapslagen om tillämpning av sinness juklagen i landskapet
Åland.

I enlighet med landstingets beslut ändras 1 § 1 och 2 mom. landskapslagen den l juli
1964 om tillämpning av sinnessjuklagen i landskapet Åland (30/64), av dessa lagrum 2
mom. sådant det lyder i landskapslagen den 11 juli 1978 (42/78), som följer:
1 §.

Sinnessjuklagen den 2 maj 1952 (FFS 187/52), sinnessjukförordningen den 23
december 1977 (FFS 1044/77) och förordningen den 30 december 1977 om avgifter som
uppbäres för sinnessjukvård (FFS 1094/77) skall såsom i denna lag stadgas äga
tillämpning i landskapet Åland.
Ändring av i 1 mom. avsedd författning gäller i landskapet, om inte annat följer av
vad i denna lag stadgas.
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Given i Helsingfon den 30 december 1977.
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23 juni 1977 (S21/'17):. ·
av villd i· 3 mom. 1r· a'
tillimpu st~ i 1 och 2 mom. ~
dent, oom intagits för vllrd pl vlrdans~t
sinnessjuka frio llll.!Wl i 18 S 4 mom. • ·
sjuk!egen avsedd mstalt och
·
sagda anstalt har uppburits en aVgift
motsvarar den ovim i l mom. stadpde
teni odi pi patlent9 van sjukdom
upphörandet av den i 3 mom. nimndt
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virdanstalt för
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vilka ansluter
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ses i 6
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stl!ldgad
. Om
avglf ter rom up1oo~ires på kommu·
mala allmänna sjukhus lir
särskilt.

grundvalen av allmän medicimk.
kan komtateru vara av sidan
att din.• föranledd ~tt verkwnhe
mema.ldrdsbyd dler · mlga förutsätter varaktig vlrd på anstalt•.
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För fullt uppehälle
sidan virdanmlt för sirmessjuka, som avses i l §,
dler i familjevlrd eller imem:u är avgiften 47
mark 'per yirdd:ag. ( 8. 11 • 198 5 /846)
Dl
ordmm ddvis pi memalvirdsbyrl dler
sirme~juka dler i saxn·
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·Hos patient som avses i denna para · ~.
uppbäres icke, utöver vad ovan stadgats, anrui.ni.
avgift
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3 § ( 22. 2.
För lä.k:uintyg eller -udkande, som icke amlu11
'6) ter. sig. till virden av vederbörande, uppbin
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mark.
under4 § (17 .6.1983/541)
Övedimnas person som u:ue har i lagen om .
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befolk.ningsoodi:er (141169) avsedd hemort i F'm- ·
land till ann:tn m1.t.S myndighet. bn ~ honom'
eller
eller hos IUlWU1 kuf.

ningsskyidig uppbäm kostnaderna ~r lS\led0-1
ringen,
inte a.rm:u toljer av avul p1 buil
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den frunmande naten.
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Andra lin i 2-4
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tjänster, som

givits eller 1mordn11.ts av mentalvlrdsbyrl och
sinnessjukhus, ir avgiftsfria för mottllgiuen.
gen iv

p;uiemeris
till beloppet av h~ms '""'"><""'-"<:
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mfoad. D~ avgift bestärn1s,
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socialservice (887 /83) ir sradg;u om avgifler för
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Deltager hälsovårdscentral på grundval av
avtal som iwscs i 15 § sinnessjuklagen i men·
talvårdsarbete, iir dess tjänster avgiftsfria för
mottagaren.
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I denna förordning stadgade avgifter och
ersättningar får utsökas utan dom eller utslag
i den ordning som ir stadgad om indrivning
av sk::itter och avgifter i utsökningsviig.
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Närmare bestämmelser och anvisningar :m·

Enligt be~ainingsrormlgtill bestämd avgift_bn
gå<;>nde tillämpningen av denna förordning ut·
man l~ta bh ~m uppbära
den kan m~~sacus
färdas· nv medicinalstyrelsen.
med aakm.gimde av de grunder, om valka ir .
.
su.dg:u i 28 ~ 3 r,nom. rodalvlrdslagen.(28.12.1984/100.5.)
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Sbom patient i llnavari3 lllJUtaltsvlrd Mses
Denna förordning ~räd.er i kraft den l ja·
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och hll..M
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