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iiAGUTSKOT 'rETS betänkande N',o 2/194" 
u me d a nledning 

av represent anten Fanny Sundströms m,fl:s petition 

att landstinget Ville lämna 
landskapsnärnnden i upp

drag att inkomma ir.e d f 
örslag till hälsov årdslag i 

landskapet Åland. 

Med anledning av förenämnda petit · 
ion, varöver lan:l.stinget inbegärt 

1agutskottets utlåtand e, får utskottet vördsarrnnast framhålla följande. 

Redan de.n 20 februari 1933 peti·tionerade landstingsmännen Jacob 

1undqvist och Walter Sjöblom i samma syfte. I den då föreliggande pe-

titionen framhölls, att den 1 juni 1927 i riket utfä rdats en ny lag om 

hälsovård, som upphävde förordningen den 22 december 1879 angående häl

sovården i Finland samt kU!].gi;irelsen den 13 april 1869 rörande omkost

naderna för kommunernas enskilda sjukvårq, för såvitt dessa stodo i 

strid med häls ovårdslagen, och att den 2 december 1927 utfärdats den av 

hälsovårdslagen förutsatta hälsovårdsstadgan, vilken i likhet med häl- ' 

sovårdslagen trätt i kraft den 1 januari 1928. Petitionen utmynnade i 

ett yrkande att landstinget ville giva l andskapsnämnden i uppdrag att, 

f ör den händelse petitionen amiågs f örtj äna beaxt a nrJ e , t U l h.nlistii i 

t/"t " l~östsession saimna år inlko!llllla m.ed framställning om hälsovårds lagens 

och hälsovårdsstadgans .antagande att gälla i landskapet Äl and j ämväl i 

de cl elar, som underligga lands t ingets l agst iftningskompetens. 

p&. förord av l agutskottet godkändes petitionen och landskapsnämnden 

erhöll i uppdrag att .inkomma med den ä-skade framställningen. 

Emellertid hc.r l andstinget ä.nnu icke fått mot taga någon framställ

ning tydligen beroende på att l agstiftningsarbetet berett landskaps

nämnden större svårighe ter än pet itionäre rna räknat med, Man måste även 

medgiva att kompetens fördelningen just på hälsov årdens omr åde är synner

ligen oklar, då s jii.lvstyrels el agen icke tydligt uppdrager g ränserna mel-1 

lan rikets och l andskapets l agstiftningsrätt. Såväl hälsovårdslagen som 

hälsovårdsstadgan innehålla stadganden av blandad natur, i det att 

endel bestämrrelser måste anses vara utan vidare här gällande , i det 

att andra åter erfordra landskapslagstiftning för att här kunna till-

ämpas. 

Då utskottet t agit del av ll!ommitUbetiinkandet med förslaG till revi

derad självstyrelselo.g har utskottet särskilt fäst sig vid det synner

ligen betydelsefulla avsn itt, som rör l agstiftningen beträffande hälso-
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1 
otivering och utredning utgör b .. 

·' rden Kornmit t.öns in 
elaP- o 

\I L, • 

O c:, f·· 

ttala.de uppfattning beträffande kompet o:r, 1>t1. 

neten av ovan u 
enss,., .• 11.tt 

På al
lt detta vill utskottet för l'l.. ql':l.~1, e .. 

l,!ed t anJce 
arv a.rand. . '"'lf! t e l.cJr e1, 

t 
.. d petitionärernas förslag, att landskapsnä"'"' e Cl i ', 

unders 
O 

a 
.. .,,den {l>e, 

...,1 tt inJromma mea framställning till hälsovård e!'hälle ~ 
up}-Urag a -

Slag i l> 1, 

,
1 

d men utslcottet anser att petitionen i så måtto ka le.nci8,. 

R an , 
n b ~~~ 

.. ita.1 •l 

landskapsnämnden får i uppdrag att undersoka i v ilke . 1a3 

n mån la ' q, 

kan lagstifta på området. För den händelse u:rrl ersökni nciaka11. 
1 

ngen l-1:t 

· i "'1' h t f' give:i, 

resultat, att lagstiftn ngsmoJ 1g e er 1nnas och böra t111 
Utn:rt t 

landsJcapsnämnden til:). landstinget inkomma med erforderl Je.s, bO\ ig t t·· •i 
O:tisl 

hända kan detta förslag icke avlämnas till landstinget f" ag, ~; Ol'!'än 
s Jäl 

styrelselagen blivit reviderad. 

Utskottet får därför för landstinget vördsammast för esu 

a tt landst inget med anledning av 

~-
, 

petitione 

giva l andskapsnämnden i uppdrag att n Y!J4 
undersöka 

möjligheter landskapsmyndi ghe terna h ' V!Jb 
ava f ör 1 

ning på hälsovårdens område , och a tt i . ag
st

~ 
sinom tid 

landstinget inkomma med av 
tlj 

undersökningen b eroende 

förslag , 

l.fariehamn den 24 februari 1943. 

På lagutskot tets vägnar; 

-- -~?=~-------

Här varande 1 utskottet: 'l'or B,-,e·,,.,1 - hu ng, J 
be rg, 

onatan 3jöblom, Johannes Ho]Jl· 

Herman Matt · sson och Eval d H" b agg lom, 


