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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 22/1977-78 med
anledning av landskapsstyrelsens framställning till landstinget med förslag till landskapslag om biträdande delegation för socialoch hälsovård samt
landskapslag angående ändring av 2 § landskapslagen om folkhälsoarbetet.
Landstinget har över ovannämnda framställning inbegärt lagutskottets utlåtande och får utskottet, som per telefon hört avdelningschefen Bengt
Linde, vördsamt anföra följande.
Lagförslaget motsvarar rikets i framställningen nämnda förordning från
senaste år. Lagutskottet har emellertid ansett att förhållandena i landskapet icke påkallar den föreslagna utformningen av 2 §, Utskottet har därför omformulerat texten och uteslutit sådant, som icke ansetts nödvändigt
här.
Utskottet har slutligen noterat, att landskapsförordningen om folkhälsoarbetet uttryckligen givit utrymme också åt en överläkare vid Ålands
centralsjukhus i rådgivande delegationen för folkhälsoarbetet men att nu
föreliggande lagförslag endast medtagit tjänstemän vid social- och hälsovårdsavdelningen samt sex andra medlemmar i den nya delegationen.
Under hänvisning till ovanstående föreslår lagutskottet vördsamt
att landstinget skulle sålydande antaga
La n d s k a p s 1 a g
om biträdande delegation för social- och hälsovård.
I enlighet med landstingets beslut stadgas:
1 §.

(Likasom landskapsstyrelsens framställning).
2 §.

Delegationen tillsättes för fyra år i sänder. Dess ordförande är lantrådet och dess viceordförande chefen för social- och hälsovårdsavdelningen.
Självskrivna medlemmar är cheferna för byråerna för hälso- och sjukvårdsärenden och för livGmedelshygienen vid avdelningen. Utöver dessa kallar
landskapsstyrelsen till delegationen högst sex andra medlemmar och för
var och en av dem en personlig ersättare. Medlemmarna skall utses med
beaktande av att landskapets olika områden och de verksarnhetsfält som
skall behandlas inom delegationen blir företrädda.

-2Till deLegationens sekreterare kallar ordföranden en tjänsteman vidO 3 ;1

social- och hälsovårdsavdelningen . I övrigt gäller angående delegationens
verksamhet vad om landskapets kornmitteer är stadgat eller bestämt .

La n d s k a p s 1 a g
angående ändring av 2 § landskapslagen om folkhälsoarbetet.
(Likasom framställningen) .
Mar i Efimnn den 9 rnar s 19 78 .
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Jan-Erik~fo;s
ordförande.

Närvarande i utskottet: ordföranden Lindfors, viceordföranden Andersson
samt ledamöterna Berg och Dahlrnan.

