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LAGUTSKOTThTS betänkande NQ 2/1949 med anledning 

av landskapsnämndens fr c.Im tällning till Ålands 

landsting med :rors lc'l.g till lrndsknpslag nngre nde 

ändring av lendsknpslagen om hälsovå:' den, i land .... 

skapet Jle.nd, utfärdRd den 17 apri 1 1947, 

Utskottet, vars betänkande i ärendet av land stinget inbegärts, hnr be

handla t framställningen och funnit ändringsförslnget väl motiverat. I sak 

har ut~kottet därför icke några anmärkningar att framställa mot lagför

slaget, men i redaktionellt hänseende föreslår utskottet särskild a änd~ 

ringar: 

Från lagens ingress uteslutes följande mening: "På· fra.mställning av 

.Äle.nds lo.ndskapsnämnd ha.r Ålands landsting ant o.gi t nedanst oo -nde lena.-. 

skapslag angående ändring av lo.ndsknpalagen om hälsovård i lc.ndska.pet 

Åland, utfärdad den 17 april 1947, 11 

~ 18 ändras som följ er.: 

" § 18. -
Person,, som på gruna flV i '1'7 ~ nämna ors~.k intr-1 . .Q;es i centr~lsjukhus 

eller i 16 ~ nämnt isoleringsrum eller erhåller i sagda p8ragraf nämnd 

tillfällig vårdplats, bör kostnadsfritt där beredas vård och underhåll. 

Likaså bör för honom ordnas fri tra~sport dit och erläggas de av åter~ 

färden från sjukhuset föranleqda nödvändiga resekostnaderna. 

Transporten av person, som enligt 17 ~ skall sändas ti 11 centl'.'alsjuk.... .\ 

huset 1 bör ombesörjas av sjukhuset. J ·1 

För våra och underh å.11, ~om nämnts 1 1 mom. 1 samt för transportkost .... 

n ader, som föranletts av persons sändapde till kommunalt isoleringsrum 

eller tillfällig vårdplats, sv~tro.r den kommun, där patienten v'id sitt 
insjuknande uppehåller sig eller där iso1l"'9rin5såtgärder böra vidtagas 

med avseende å i 17 ~ mom, 2 nämnd person." 

Från första momentet i lagens slutstadgande strykes såsom obehövlig 

bisatsen "där kommun är skuldig att anskafi'a fasta epidern.isjukhusplateer'~ 

Hänvisande till ovansagda föreslår utskottet vördsammast, 

att lo.ndstinget, sed~n ber<r da. ändringar och ..,.. 

uteslutningar vidtagits i lagtexten, ville god-

känna landskapsnärnndens framställning. lf 

Mariehenn dert 21 febru,,.ri _ 1949 .• 
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• 
lagutskottets vägnar: 

Närvarande i utskottet: Tor Brenning, ordförande, Herman Matts son 

Jan Erik Eriksson, Jonatan Sjöblom, Paul 
Påvals. 
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