
NQ 12/1946 • 

LAGUTSKOTTETS betänkande Nll 12/1946 med anled

ning av landskapsnämndens framställning till 

Ålands landsting med förslag till landskapslag 

om antagande av hälsovårds stadga fi~r landskapet 

Åland. 

Med hänvisning till sin allmänna motivering i betänkandet NQ 11/1946 

beträffande framställningen om antagande av landskapslag angående hälso

vården i landskapet Åland får lagutskottet, vars utlåtande i ärendet av 

landstinget inbegärts, vördsammast för landstinget föreslå, 

att landstinget ville godkänna landskapsnämn-

dens framställnin~.med följande i huvudsak redak

tionella ändringar, uteslutningar och tillägg: 

~ 1 mom. 9. 

Ordet nbörande 11 i början av fjärde raden ersättes med orden "och bör" 

och ordet "landshövdingen" å nästsista raden i momentet med "länsstyrelsen" 

~ 4 mom• 3 .• 

Momentet inledes med orden: "Då fråga, som berör hälsovårdsordningen, 

v äc ke s o ·• s '• tt • 
-~ 4 inom·. 4. 

Få fråga uteslutande är om Mariehamns stads hälsovårdsnämnd~ bör ordet 

"hälsovårdsordning" utbytas mot 11 hälsovårdsordningen11
• 

§ '7. 

Paragrafen inledes med orden: Hälsiovårdsordningen skall o.s .• v. 

~ 8 •· 
Orden " •••• icke utgöra lokal hälsovårdsordning., men dock 

utg å. 

~ _.19. 

.. . . . . " böra 

Orden "om så.dan finnes" å andra raden ha strukits, enär förbudet har 

.avseende ocksä å redan förefintliga enskilda vattenledningar .. 

~ 39 mom. 1. 

Ordet "färgstoffer" bör vara '"'färtstofter". 

~ _46. 
1fter ordet "inrättning" å första ,rauen inskjutes ordet "av". _ 

~ 42. 
Efter ordet "lu~por" å första r~deri -inskjutes ordet "ben". 

§ 46 mom. 2·. 

Orden "såsom däro-m :är särskilt stadgat;' å andra raden ha utbytts mot 

o:i:-a~m "med begivande av landskapsnämnden". 

~ 55. 



-2-

Rubri ken ovanför denna § bör lyda; ttom lokala häl sov år dsordninga 

Orden "lokala hälsovårdsordningar" utbytas mot 11 hälsov årdsordningen' 

§ 57. mom. 1. 

Ordet "före finnes'' Il f'örflta raaen har änarats till "finnes" .. 

§ 71. 

Ordet "av" före "sådan" å tredje raden bör utgå. Likaså ordan "u 

tiden" å sista raden~ 
~ 72 mom. 2. 

Sista ordet bör lyda "vidtagas". 
§ 87. mom. 1. 

oraet "ombyta" å tredjeraaen.har ändrats till "byta". Sista orde 

momentet bör heta 11 decinficeras.n 
Mariehamn den 26 november 1946. 

på lagutskottets vägnar: 

/J vtlJ"S.-.....,,.. 

Närvarand~ 1 utskottet: Tor Brenning, ordf. Herroan Mattsson, Jonat 

blom, n-unn8r J~msson, 'Paul Påvals. 


