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ledning av landstingsmannen Johan Lönroths
m.flas hemställningsmotion (Ni 1/1955) om åtm 3/1955.
gärder ifråga om åldrings- och socialvården
i landskapet Åland.
Förenämnda hemställningsmotion, v 2röver landstinget inbegärt lagutskottets utlåtande, har utskottet behandlat och får för landstine;et
vördsammast framhålla följande&
De spörsmål, som beröras under punkterna 1. och 2. i motionen, angå rena förvaltningsangelägenheter, ifråga om vilka motionärerna bort
vända sig till landskapsstyrelsen, socialinspektören eller vederböran- I
de läkare. Landstinget bör enligt utskottets enhälliga uppfattning icke
taga befattning med berörda spörsmål. Emellertid kan utskottet, enär
dessa frågor det oaktat i motionsväg dragits inför landstinget, icke
underlåta att påpeka, att tidpunkten för demarchen är synnerligen olämplig, då det även för motionärerna synes vara bekant, att ett kommu1
nalf örbund är under bildning för omorganiserande av administrationen
för Ålands kommunalhem. Sammanträde för slutligt ställningstagande till
frågan om kommunalf örbundets bildande är utlyst till den 22 innevarande
mars, vilket förhållande nogsamt ådagalägger att landskapets kommuner
visa god vilja att på bästa sätt ordna förhållandena vid kommunalhemmet
I punkt 3• efterlyses lagstiftningsåtgärder från landskapsmyndigheternas sida, i det att motionärerna emotsa "att den lag och förordning,
vilken gäller i riket angående ovannämnd vård, med omedelbar verkan
bleve gällande inom landskapet Åland."
Den 5 mars 1951 antog landstinget landskapslag om förvaltning av
socialvården i landskapet Åland. Landskapslagen föredrogs för Republi- .
kens Fresident den 14 juni 1951 och den 27 i samma månad blev den publicerad i Ålands författningssamling (30/51). Den är fortfarande i gällande kraft. Enligt § 1 mom. 1 i merati.ämnda landskapslag skola rikets
lag om förvaltning av socialvården (34/50) ooh de med stöd av densamma
utfärdade verkställighetsföreskrifterna gälla i landskapet, dock att
(mom. l punkt 1) den allmänna ledningen och övervakni'ngen av den förvaltning, som grundar sig på landskapets b~hörighet till lagstiftning
angående socialvården, och vissa andra förvaltningsuppgifter skola ankomma på landskapsnämnden (• landskapsstyrelsen). ~ · rikets lag ~ 34/50
och med stöd av densamma utfä~dade verkställighetsföreskrifter fortfarande gälla i riket, står landskapslagstiftningen :sålunda på samma nivå
som rikslagstiftningen. Visserligen har till riksdagen överlämnats en
·proposition om antagande av lag om socialhjälp, men iana.n propositionen
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s lutbehandla t s i riksdagen, är det ehligt utskmttets uppfattni ng icke
skäl för landstinget att skrida till lagstiftning, synnerligast som
den under beredning varande rikslagen kan beröra områden, som enligt
självstyrelselagens § 11 punkt 9) äro förbehållna rikets lagstiftande
organ.
Vad inspektionen åter beträffar är den sedan flera år tillbaka ordnad så, att socialinspektören i rikets distrikt I - Nylands distrikt ombesörjer inspektionen även ifråga om Åland, för vilket ändamål årsarvode finnes upptaget i landskapets ordinarie budget. Det torde utan
vidare vara klart, att socialinspektören vid fullgörandet av sitt åliggande följer samma principer som tillämpas i riket.
Lagstiftningsåtgärder från landstingets sida synas därför för närvarande icke v~ra påkallade, ej heller utfärdande av sådan landskapsförordning, som avses i motionens punkt 4o
Utskottet får därför för landstinget vördsammast föreslå,
att landstinget ville förkasta motionen.
Mariehamn den 14 mars 1955•
På lagutskottets vägnar&

------~~
an Erik Eriksson
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Närvarande i utskottet• Jan Erik Eriksson, ordförande, Nils Dahlman,
Paul Påvals, Helge Klingberg och August Johansson.
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