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LAGlITSKOTIETS BETÄNKANDE nr 3 /1983-84 

med anledning av landskapsstyrelsens fram

ställning till landstinget med förslag till 

landsk<lpsL:ir; m1gtlende lindring :w fandsk:ips

lagen om hälsovården. 

Landstinget har den 18 november J:J83 ;in.begärt lagutskottets yttrande över fram

ställningen. Med anledning härav .i.:'år utskottet, som hört landskapsveterinären 

Rolf Vennström, vördsamt anföra följande. 

Det i framställningen ingående lagförslaget innehåller i sak de bestännnelser 

i ett motsvarande förslag, vilket ingick i ett större lagpaket (framst.nr 35/1982-83) 

som slutbehandlades i september 1983. Vid ärendets tredje behandling för-

kastades förslaget till ändring av landskapslagen om hälsovården på grund av 

den utfonnning 36 § erhållit vid ärendets andra behandling. Samtidigt hem-

ställde landstinget om att ett nyttlagförslag skulle framläggas i brådskande 

ordning. 

Utskottet konstaterar att framställningen, med undantag av 36 §,har samma 

utformning som den erhöll vid andra behandlingen då ärendet förra gången var 

uppe i landstinget. 36 § har samma lydelse som i den föregående framställningen. 

Bestämmelserna rörande bekärnpandet av epidemier och andra smittsamma sjuk

domar hos människor och husdjur hör enligt 11 § 2 mom. 15 p. självstyrelse

lagen till rikets lagstiftningsbehörighet. 36 § har därför intagits i land

skapslagen med stöd av 14 § 4 mom. självstyrelselagen. Utskottet har med be

aktande av motsvarande bestännnelser i rikslagstiftningen något omformulerat 

lagtexten. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vönlsamt föreslå 

att Landstinget mätte antaga lagförsla

get i följande lydelse: 

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

angående ändring av landskapslagen om hälsovården. 

Lingressen lika som i framställningen). 
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1, 10, 11 och 29 §&. 
(Lika som i framställningen). 

36 &. 
Konnnun skall vid sjukhus förfoga över .. sjukplatser där patienter med 

smittsam sjukdom vid behov vårdas. 

38, 42, 43 och 74 §&. 
(Lika som i framställningen). 

(Slutstadgandet lika som i framställningen). 

Mariehanmden 23 november 1983. 
På lagutskottets vägnar: 

Sune Eriksson 

ordförande 

Lars Ingrnar Johansson 

sekreterare 

Närvarande tid ärendets avgörande behandling: ordf. Sune Eriksson, v.ordf. Wik
löf, ledamöterna Andersson och Börje Eriksson samt ersättaren S-0.Lindfors. 


