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LAGUTSKOTTETS betänkande nr 14/1972-73 

ued anledning av Ålands landskapsstyrelses 

frElli1StälJ,11ing till Ålands landsting-med 

förslag till landskapslag 01i1 korarnunal vete

rinärvård. 

Med anledning av ovannäi.:mda fra111ställning 9 varöver Landstinget 

inbegärt utskottets utlåtande 9 får utskottet 9 so1~1 i ·ärendet hört 

lagberedning schcf en Sune Carlsson 9 lanCJ.!3kaps styrels eledarnoten 

Sven Kam son och landskapsveterinäreID · Holf Vcnnströ_· 9V örds3rn t aB föra 

följande~ 

L.agstiftningsbehörigheten på detta oLJråde 9 soE1 regleras av stad

gandet j_ 11 § 2 ri1o:r.n,· 15 :punkten självstyre1s.elagen 1 är enligt utsko 

tt:tsmening i vissa avseenden oklart bestä111d, Av stadgandet frm1gå.r9 

att oi:i behörighet att utöva veterinäryrket skall rikslagstiftningen 

gälla. Detsa.JrJa gäller veterinärs ut bildning sa111t. hans rättigheter · 

och skyldigheter, Oufattningen av uttrycket 'rättigheter qch skyldig

heter' är likväl oklar, I 1946 års proposition ued förslag till ny· 

självstyrelselag (Reg.prop.100/46) lyqde detta uttryck 'Clll":;iinna 

rättigheter och skyldigheter 1 uen ordet 1 allL1änna' ingår icke i 1948 

års proposition 9 uppenbarligen på g~nd av att ordet föreslogs utgå 

i EkholD-Hakulinen-utlåtandet till grundlags ut skottet. Beträffande 

avlöningen är dock att i11ärka 9 att ovannämnda lagrum bet:räffande stads

och koraLrnnalläkare förbehåller rikslagstiftningen "den legala skyldig

heten för kornimnerna i fråga om stads- och komounalliikares avlönande 11 
9 

vilket av Ålandsdelegationen tolkats så 11 att rikets lagstiftande organ 

förbehälli ts lagstiftningsrätten icke blott i fråga ou koillmunernas 

skyldighet att över huvud anställa och avlöna stads- och kp~;n:rnnallä

kare utan även såvitt angår beloppet av den avlöning 9 SOD tilllrn1.J~.Jer 

sådana läkare. Det sagda synes äga giltighet jö.wyäl beträffande 

pension. 11 Högsta dornstolen owfattade AlanQ.FJdelegationens uppfattning 

i denna fråga ( ÅD 19 5 7 -19 6 2 9 s , 13 4) . 

Beträffande stads- och koI<munal veterinärer ingårficke något stad

gan de 0E1 kom.uunernas skyldighet att avlöna dern i självstyrelselagen9 

beroende på att någon sådan skyldighet icke vid självstyrelselagens 

ti llkoust var gällande. Då 1965 års lag i riket införde en sådan 

skyldighet 9 borde enligt utskottets uening frågan oD lagstiftningsbe

hörighe ten i detta fall lösas enligt 11 § 2 ll.!OLJ. 20 punkten 9 det vill 

säga Eled tillär11pning av grundsatserna i 11 §, Enligt detta kunde till 

rikets lagstiftningsbehörighet hänföras såväl kolJuunernas skyldighet 

att anställa stads- eller koumunalveterinär som dessas avlönings-

och pensionsförwåner, 
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Ålandsdelegationen :tiar likv.äl i ett utlåtande a~ den 19.3 1971 

över ett förslag till förordning ou veterinär:vården i landskapet 

Åland anfört, att "enligt delegationens uppfattning är lagstiftnings

rätten i avseende å sådan skyldighet förbehållen 13l1dskapets lagstift

ningsbehörighet. Rikets lag den 23 juli 1965 ou veterinärvård (431/ 

65), s ow innehåller stadgandE;~1 orJ _ skyl(ij,gh~t att upprätthålla stads

och kornnunal veterinärstjänster, gäller följaktligen icke i landskapet 

Åland. 11 Vidare frawhåller delegationen; ''r förslagets 10 § har inta

gits ett stadgai1de oi:J skyldighet att godkänna regler:1ente för stads

och km::iw1111a1yeterinär., Enär lagstiftniugsbehörigheten i detta älune 

.ti llltohm1er land~,t:Lnget ~ kan icke heller -detta stadgan de enli gt--dele-

ga ti o:n ens uppfai;i;ning int;_9gaf! i en i 2Ö § ~jälvstyrelselagen avsedd 

föror aning. !i 

Utgående från Ålandsdelegationens tolkning i denna fråga synes 

stadgandet m::i upprätthållandet. avveterinärvården på interkm:mmnal 

basis 111ed landskapsstyrelsens tillstånd kunna godkännas (1 §). Likaså 

kan regleoente för verksaiJheten godkännas av landskapsstyrelsen efter 

jord- och skogsbruks:uinisteri ets hörande ( 2 §). Landskaps styres en 

bör också kunna avgöra, 041 kor.munalt sarnarl:>~te. för veterinärvår(il;ln 

är ändamålsenligt. (3. §). · Stadgandena 01il stcids- ool+ kmmxµrm:l,veterinärers 

avlöning 9 pens:i,on ~ fainiljepension och. övriga ekon01-;ij_ska förJJJäpi.;r .. -· .... 

ävensom orJ deras rätt att kvarstå i sin tjänst kunde enligt det ovan 

sagda jäuväl givas en detaljutformning i landskapslagen. Då utskottet 

likväl ansett? att dessa förL1åner och rättigheter bör vara överens

stäoman de ue d de _i riket fastställda 9 har utskottet ans ett att endast 

hänvisningar ti 11 riY->B lagstiftningen erfordras i dessa avseenden 9 --

i synnerhet som därigenoo de ekono:oiska för1.::iånerna automatisl(t ko111rner 

att följa de förändringar 9 s ou gen OJ.] föras i riket. Detsai:Jma gäller de 

bestä11K1elser9 sou reglerar landskapsunderstöd till kournunerna. 

För närvarande är veterinärvården i landskapet ordnad sålunda att 

lYiarieha:LJn har en stadsveterinär anställd och landsko1"Juunerna på fasta 

Aland gencn:.1 ett gei::iensarnt veterinärdistrikt har en koDnunalveterinär 

anställd. FrJn landskapets sida handhaves veterinärvårdsuppgifterna 

av en landskap sveterinär 9 vars uppgifter enligt överen skoE111els eför

ordninge11 av dei1 30 april 197+ i prinoi p bör vara desai~u~µ ~01"J läns-, 

veterinärs. Om länsveterinär stadgas i rikets lag 9 5 §~ "Länsveteri

när Llå icke offentligt förklara sig redo att lii1ana veterinär hjälp. 

Hon oå likväl el110t skäligt arvode på begäran läuma sådan 1 såvida 

lOXl tbruksuinisteriets veterinäravdelning icke av särskilda skäl be

gränsat denna rättighet. 11 Länsveterinärens - och lnndskapsveterinärens 

- uppgifter är sålunda näruast av administrativ natur. 
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Det tir en påtaglig brist i veterinärvården i landskapet att 

sl{ärgårdsko1::u_:;unerna helt saknar kornJJ.mnalveterinär. En reforo på detta 

owråde bör därför i första haTid sikta på att veterinärvdrden anordnas 

på ett sådant siitt~ att den ti.icker hela landskapet. Då kour:.mnerna9 

ued undantag av Mariehanns stad 9 ·:r,r så Si.~å 9 att anställande av lrnn

uunalveterin:.ir icke kan k01Jua i fråga i en en skild landskor:1r;1uns tj 8nst 9 

bör korn.Junalförbund för :ClndaJålet bildas. Enligt utskottets uening 

borde endast två al terna ti v h':irvid tagas i betraktande. Antingen 

anförtros veterinärvården det under bildande varande kouounal förbun·

det för folkh.:'i.lsoarbetet eller också bildas ett s8.rskil t koudunalför

bund för veterini:irvarden. Då en centralisering av vissa funktioner 

i:ir 9 och i Cinnu högre grad ko1JDer att vara nödvändig 9 s:-i.rskilt ujölk

l{ontrollen och det cl2.n~1ed SatJl:cianh2.ngande laboratoriearbetet 9 anser 

utskottet att ett kourrn:nalförbund för denna förvol tning bör inkludera 

IvJ:ariehauns stad. 

I frru;rntö.llningen skiljes i alluänhet icke uellan stadsveterini:i.r 

och koDLmnalveterinär 1 ehuru deras knupetensvillkor tillsvidare liksou 

också löneförrc:.diner och övriga ekonoLiiska föruåner [,r olika, Det av·

landskapsstyrelsen föreslagna sättet att särskilt angiva de avvikel~ 

ser 9 sou gz:i.ller stadsveterin::irer i är oö jligen redaktionellt bättre 

ii.n 01::1 21an i varje fall vore tvungen att upprepa stads- och koff:.JUnal

veterinär. Utskottet har likväl stannat för att före slå sådana ~ind

ringar 9 att. de för s tadsveteri:n~ir gällande avvikelserna kouuer att 

frai1,gå vid jiiuförelse uec1 rikslagstiftuingens stadganden. Ifrågavaran

de avvikelser torde. inou de niin:.:iaste åren för;3vinna. 

Det al ;i:c~1oti veri ng, 

1-3 §§. Såsou utsl{ottet anförde i den allr.lti.nna notiveringen 1 bör 

veterinärvården i landskapet handhavaE3_av ett hela landskapet o~.Jfat~ 

tande lrnncrnnalf örbund. Utskottet har stannat för att detta bör införas 

genou landskapslagen. Mest -1ndaijålsenligt vore enligt utskottets i:,,ening 

ou det fqr folkh::ilsoarbetet planerade koouunalförbundet kunde 01Jhi<.11-

derha också veterintirv,irden 9 såso,,_1 oclrn~t iir förutsatt i den av Lands

tinget antagna lcmdskapslagen oiJ folkhi:ilsoarbetet. Då likvM.l denna 

landskapslag i~innu icke godksnts för att träda i kraft 9 finner utskot-~ 

tet det icke r:Jöjligt att i detta sa,11:1anhang stadga htirolJ. Utskottet 

har därför infört helt överensstäuuande stadgan den on ett ko:ormnalför

bund för veteriniirvarc1en och förutsii tter att sedan båda landskaps lagar

na trätt i kraft det för folkhälso arbetet bildade korununalförbund et 

jfö:o.:väl anförtros denna förvaltning. 

5 (4) §. Endast en redaktionell ändring har införts. 
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6 ( 5) §. Enligt rikets lag und erl ycl er stads- och kouuunål vet4'79 

niir hiilsovardsn:iunden. Då enligt utskottets förslag förbundsstyrelsen 

sl{ulle handha hälsovårdsn!iDnds uppgifter, bör hiir stadgas att kowuu

nal veterini:',r underlyder förbundsstyrelsen .. Hänvisningen till jord

och sk ogsbruksuinis terie ts veterinär avdelning bör gälla uiniste rie t 

iiven oc_, veterin:iravdelningen !ir den avdelning? sou handFigger dessa 

ärenden. 

7 (6) §. Beträffande kou:umnalveterinärs koi:rpetens torde det vara 

l:::LL1pligt att endast h.'invis a till riks lagstiftningen? i synnerhet sod 

hyg.tenikerexaL,en snart kouIJer att fordras också av andra ko1,1Frnnal

veterinhrer QTI stadsveterin!irerna. 

8 (7-10) §. Utskottet har soocanfört stadgandena i 7-10 §§ land

skapsstyrelseris-T0rslag-r.1-r1 en enda paragraf, dä ut13kottet, sd.sou 

anfördes i den allöl:tnna uoti ve:r:j..ngE;n i ariser att endast :tiänvisning till 

rikslagstiftningen borde ingå i dessa avseenqep, 

9 ( 11) § . .:indringen berördes i den alLJtinna uoti veringen. 

1: (15)§. Då utskottet anser att 1904 års förordning redan delvis 

blivit upphävd? bl.a. pä grund av att däri ingick ett stadgClllde orJ be

kär:1pande av suittsai:.ma djursjukdouar~ har utskottet tillagt att för

ordningen upphäves ti 11 den del den fortfarande anses g'.:illa. 

Beträffande pensiorrnrtitten har utskottet i 8 § hänvisat till ri

kets lag. Dd. d2rigen ou också valrätten .L.lellan pension enligt tidigare 

lag och det nya pensionssysteL1et regleras har något övergångsstadgande 

sådant sou det av landskapsstyrelsen föreslagna 3 uo11entet icke uera 
varit behövligt. 

J\lec1 hfuJ.vj_sning till det ovan anförda får utskottet vördsaut föresli1
9 

att Landstinget oåtte antaga förslaget 

ued följande ändringar~ 

L a n d s k a p s 1 a 5 

ou kouL1unal veterin~irvård. 

I enltghet i,1ed Ålands landstings beslut stadgas: 

1 §, 

Ko:d..tUn älig,ger att ordna veteriniir.värden på s;jj:t___l__J,...§IJ.1l9_ J_ag st8d r<as 

För veteriniirvården pildar hela landskapet ejt _c]J_~j~_,rj};:~_, ~_sru för

valtas av ett koL1rnunalförbund Dec1 saEJtliga kouuuner SOE1 i:Jedleuua:r. 
. -· ·""-=-. -.~.~.,....._.._, .. • - .. - - . 

Enas icke koDL1unerna on grunderna för l{or.munalförbundets verksauhet? 

kan landskaps styrelsen efter kouuunernas hörande fastställa grun~tstac:t__ga 

för förbundet . .Ändri:ng av grund stadgan och saxuarbetsvillkoren kan ske 9 

~.EJ:.nst tre fjtirdedelar av ko:u .. n:mnalförbundets uedleuskorn1mner g<Oldkänt 

ändringen. Veterinö.rvården kai1 också förval tas av kouwuna::fr.irbund ~· sou 

ouhfu1derhar folkhälsoarbetet. 
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I 2 L10!J. nriunda koL:uunalförbund ben:::~r:.mes i denna lag kODi:rnnalför~ 

bundet. 

I grundstadgan för ko;Jijm1alförbundet fastst~lles an talet förbunds

fullJ.J~°ikb_p;e och deras röstetal i enlighet :ued vod därom :J.r stadr_:;at 

j~~d.~ka~~l~~~~ 
1

oz0····.L~~ua_f:bet.e:.\~1'~i1.~? -i.~~LllJ~11~r ( 9f 60l· 
2 §. 

Koor:rnnerna del tgger i lrnwuunalförbundet~ clt'liga kostnader för vete

rin~,rvård.~n"·-~äiu:ndå att netiokpstnaäer'iia9 s eå.im. i 9 § näLmt landsltaps..., 

bidr;i_~vcl.ra.gl ts~9: förclelas ··öe llnn ko:c.11-mnerna- t förnoJ,land e ti 11 envar 

~~Lm~S .~~~ttö;:e~ tal UDd ~-~ fÖr~p;~e-nde fi:(, :· iiirl.sl::~.! -;!,j~ d,;d'e12 J!_rO~~p!sats 9 

enligt vilken ko1.b1unens bidrag De d stöd av bttrkraf tsl{lo,s~iceringen 
~ .·- __ · -.. · ... ,. ... -·· , .. ·.,~·-- - .. ,·. ,._ .. · .. , .. ,-~---·. _, 

skulle ber~'iknas i enlighet "-.led rikets lag OL1 veterini.irvård. På sjö

r:1onsinkous t beräknas antalet skattören sålunda att det av s;iöuonsskat

ten till kouuunen redovisade beloppet i uark 11Ul tipliceras uea· talet 

tio. 

3 ~ • 
Vad i rj_kets lagstiftning är stadgat or;1 hiilsQvå.rd1:?näqil,s uppgift~+' 
_ s -~ s __ . . "71 "J ~ • !_ t _A _ _ ·-:- . _"' _, --· ."'.,.. .• , ....... _. . 

1J1QD ·veterinärvården. a:nl-cm.1[J_er. Då lcor.mlJnalt'örbund ~t s. stypelse. 

__ Förbundsstyrelsen bestar av en ordfqrande och qinst sex lf;?dai.iöter. 
Ordf'öran'ä.~·~·. vi~ eor,dfÖrand~- ooh i~1e dler.;~;~r S

1

8l~Jt Eers~~ii~ ·~r~ti.ttare 'för 
~-, .. :.~~ .. -~--~_, .:'!", . ...,,; __ -'-~'."···- .. :.·~-··-._.; ...•• _.--,,-, -"_"- -__ -'·"~··"'·-"··-· ,.-,·~---.--··;-~_::_, .. _,;~--:•·* •----'.·:··f-11:::p;_.u_.-. ;_ ·---'-·,·:u -:--

~;fllr qv ,p7u yt~e~ ... ~Y,,:fö~bi1,nds!1,tl~ic1i:il~t,~g,r Jör.;~::{Ji;~,·: ~r.J ~än.cL~Er 
Då landsk;apsstyrelsen det forctrn:r sl~all förbundsstyrelsen sarn:::au-

• ·• -•-- "".' •> •·-·· • •• -• '>"••- _ _,,~. - 0 ,;·.·-.· • •- • • "<·-m·--'-·7••, Q-Ä .... , .. ,..,,. o·· .. ·· .,., '"' ·~~"(u·~ ·.- .~ .... , '.' ,,•• 
" - ·: - . ' - . ' . 

kalla~ i bråci skapdE;_ ,orc1nin_g för 9:tt
1 
han~.*tig_9a _uppgivet til.'.'ende. Vid 

~ • • • : • • • -~- • • - '."• -•- ;• - • - "! • H !"'" • - - • ,·.- .. '>- •.~ 0' "_ • •' 

detta sawu311träde har av la11c1skapsstyrelsen förordnade t;jänsteu2in rti.tt 

att närvara s8.Ult att deltaga i diskussionen uen icke· i fattandet av 

beslut. 

L1, §. (2). 

För kouuunal veterincir skal 1 finnas ett re gle:uente. Reeleuen tet 

antages av kou1:::unens fullLdiktige och faststtilles av landskapsstyrelsen 

efter jord- och skogsbruksuinJ.steriets hörande. 

Regleaentet skall fastst2 llas of ör:indra t 9 lii~viil se.i. 9 att d:iri kon 

göras juste ringar av rtlt telsenatur. Strj_ der regle;...:.ente uot lag eller 

förordning eller tir det annars o~inda:.:.1ålsenligt, skall det återsiindas 

för ny behandling. 

Vid iindring av faststiillt regleuente skall iakttagas vad i 1 och 

2 ~~101.1. är stadgat o;;:i utarbetande 9 god kännande och f aststti lland e av 

regle1J entet. 

I regleuentet skall anges kornJunalveterinärs tj:insteornråde. 

5 §. (4). 
KoIJE1u11alveteriniir skall på sitt tj?insteoDråde 
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1) övervaka husdjurens alli_iännn hälso.;; och sjukvård so.Llt verka 

för frt'..cj2nde av denna och djurskyddet; 

072 

2) l.'i.c_:;na veterintirhjö..lp och o'-,besörja andra dtirtill anslutna upp

g5-f ter 9 

3) handha veterini1rs åligganden i ko1.L:.:iunal kontrollanstalt för 

livsL1edel 9 se:tvida dettci. icke ankor.föer pd någon annan veteriniir i 

koLiLmnens tj :--mst; 

4) övervaka den kontroll av anLmliska 1 för förs.':iljning avsedda 

livs!.iedel 9 soL., i andra kontrolla11stal ter i ko".;.uunen utövas av vete

rindr; 

5) i sBuarbete L1ed övriga uyndigheter i hygieniskt avseende över

vaka hanteringen 9 tillverkningen, för:Ldlingen 9 förvaringen 9 transpor

ten och s::ll.uförnndet av ani1:mliska 9 för försti.ljning avsedda livsuedel 

saut de lokaliteter och andra stillen 9 d:ir sådan verks81..ihet bedrives i 

säsoG därou tir stadgat; 

6) handha i lagen ou bek~L1panc1e av djursjukdo~:iar 9 so·.J ued l.,\tthet 

spri cla sig (FFS 488/60) 1 avsedda åligganden, saLit 

7) handha de övriga ::Uigganden sou enligt andra stadganden eller 

före skrifter anko:tJLl2 r pc\. hon orJ. 

6§.(5) .. 

Kou~u:palveterinör :und.erlyder i ~sin. tjQ:nst förbund sst:y:cels e:i,1 .H H_an 

är i sina i denna lag avsedC1CJ, tJ.ins.teifl,igganden skyldig att iakttaga 

av jord~· och skogsb~ksuinisterie t (ute,sl.) och landskaps styffisen_ ut

färdade före skrifter och anvisningar. 

Ko1;iliJm1alveterinär skall vara bosatt in01,1. sitt tjänsteouråde, s.::.\vida 

landskapsstyrelsen icke på i'rauställning av kc..I...ff.n.mal.fö:rbundet · annor·

lunda best!:iuuer. 

7 §.(6)~ 

Angaende förordnande av kor.;rwunalveteriniir stadgas i 8 § förord

ningen. c1 en 30 april 1971 ou ve ter in:irvården i landskapet Åland ( 28/71) J 
; 

Oq koci~_rnnalveteriniirs km,1petens gäller vad diirou i riket ö.r _sta~0.:t .. J 
8 § (7-10§§) 0 

Angåetlde ko::;.1Lunalveterin~~rs-rc,tt till avlöning och 12e.ns,i,on $a,it, 

2rvode11 och ersö.ttning av enskilda, så ock ou efter honm:.1 1,JtgW,ende 

fm.:Jil;1epension. gti.ller vnd d~i_f,O;j i rilcet är stadgat. Lag sa:.1LLa vare 

ou haris riitt till tj.~instebostad,. uottagningslokal 9 vurdlokalitete.,± 

och lokaliteter fö_E beh.andling av patienter i sa::.it den ersättning 9 sou 

han b/irför tiger erUig ga till korJui,;men. 

Ow ko;c.LWunal veterinärs ritt att kvarstå i t;itinst stadgas i rikets 

~ 
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9 § ( 11 § ). 

Beträffande landskapsunderstöd för d.et ko~:rc.rnn ala veterinä rvä sendet 
- .• 

gäller vad i rikets lag ou stadsunderstöd för ~:.10tsvarande verksa~ het 

§r stadgat9 likvä l S EL att landskapets siirförhå llanden och avsl{ilda 

l äg e j .'iuv 2. l beaktas. 

10 § ( 12 § ) . 

Likas m.:.l 12 § i landskaps styrelsens förslag. 

11 § ( 13 § ) 0 

Likasoo 13 § i landskapssty~lsens förslag. 

12 § (14 §. L 
LikasoiJ 14 § i +andskapsstyrelsens försla g , 

13 § (15 § ) ; 

~~:nna lag trä der i kraft den 1 juli 1973 och genor.:.. densa:c.:~Ja u pp

häves föro;cq:ningen - den · 19 oktober 1904 angående k o;.Juunaldjurlikare

tjfu:lster (FFS 55/04) till den c1el den fortfarande anses vara gt lland e, 

Tj Q.ns:teinnehava re 9 so :c::1 iir utn iiund till innehavare av km.:u.Junal -

e ller stadsveterinä rstj i:inst i enlighet iJed tidigare gä llande stadgan

den och so L1 innehar tj L'lnsten vid f aststä lle lse av i 2 § avs ett reg

ler:.rnnte ~ överföres ti 11 i denna lag avsedd koa:~mnal- eller stadsvete 

rinärstjänst. när re gl ~nentet;.:J t~r aststtill t. 
(Uteslutning ) . \ 

\ ----~-- , -
Mari eh aun 9 den 14 1·1 rs 1973 . 

På gu:t skottets vägnar: (' 

( 

~!{~ 
Rolf Sund ill~ 

-Erik· Rask 

Ni:irvarand e i utskottet ~ ordföranden B.ask 9 vic eordföranden Dahll:Jan 

sa.u t leda;J öterna Olof TJI. Jansson (delvisL SundbloLJ och Widersan sawt 

ävensorJ ersö.. ttare n Björklund (delvis ). 
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