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LAGPTSKOTTETS betänkande N~ 4/1951 med anled
ning av landskapsnämndens framställning till
1rg 4/1951.

Ålands landsting med förslag till landskapslag om förvaltningen av socialvården i landskapet Åland.

Med anledning av förenämnda framställning, varöver landstinget
inbegärt lagutskottets utlåtande, får utskottet vördsammast framhålla följande:
Såsom landskapsnämnden i sin motivering Iramhåller, berör rikets
nya lag om förvaltningen av socialvården, given den 20 januari
1950, förvaltningsområden, som dels underligga rikets, dels land\

skapets lagstiftningskompetens. Då förslaget går ut på, att landstinget skall antaga de delar av rikslagen, ifråga om vilka landstinget har lagstiftningsbefogenhet, inarbetade i lagen, sådan den
antagits av riksdagen, synes någon anmärkning icke kunna göras
mot landstingets lagstiftningsbehörighet. Det hade gi.v etvis varit
önskvärt, att gränserna mellan landskapsmyndigheternas behörighet
uppdragits i själva lagtexten tydligare än lagförslagets punkt 1)
gör, men i sak bör det vara tillräckligt att angiva landskapsnämndens behörighet, på sätt förslaget innehåller.
En påtaglig fördel med lagförslaget är att kommunerna få ett
gemensamt förvaltningsorgan för ordnande av de frågor, som höra
samman med de sociala vårduppgifterna·och fattigvårdsärendena.
Utskottet, som föreslagit särskilda ändringar i uppställningen
av § 1 och infört smärre ändringar i §§ 2 och 3, får därför för
landstinget vördsammast föreslå,
att landstinget ville godkänna lagförslaget
i följande lydelse:
L a n d s k a p s 1 a g

om förvaltningen av socialvården i landskapet Åland.

f

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: ..
1

§.

Rikets lag om förvaltningen av socialvården (34/50) och de me

2 §.
Valbara till medlemmar i socialnamn·· d a··ro eJ,
· förutom i rikslagen nämnda personer, lantrådet, ledamot

1·

1 andskapsnämnd~n,. land-

stöd av densamma utfärdade verkställighetsföreskrifterna skola

skapssekreteraren, landskapskamreraren samt föredragande av v~rd

gälla i landskapet Åland, dock sålunda, att landskapsnämnden·är

ärenden vid landskapsnämnden.

behörig att

1) handhava den allmänna ledningen och övervakningen av den
förvaltning, som grundar sig på landskapets behörighet till lag.
stiftning angående socialvården;

3 §.
Denna landskapslag skall tillämpas från och med den 1 januari

1951, och genom densamma upphäves 34 § i landskaps 1 agen d en 15 maj
1938 om fattigvården i landskapet Åland (4/38) samt övriga i land-

tillsynen, att socialvården i landskapets kommuner _.b eträffande :

skapslag intagna stadganden, vilka stå i strid med denna landskapslag. Sedan landskapslagen trätt . i kraft, gäller om socialnämnd, vad

punkt 1) nämnda förvaltning, är ordnad i enlighet med lag, för-

om vårdnämnd är stadgat.

2) handhava den territoriella ledningen oeh kontrollen samt

ordning och faststäl·l da reglementen;
3) fastställa kommuns socialvårdsreglemente samt reglement en

Mariehamn den 21 februari 1951.
På lagutskottets vägnar:

för olika områden och anstalter samt särskilt tillsatta nämnder
såvitt reglementena angå de förvaltningsuppgifter, vilka berö ra
råden för landskapets behörighet;

4) fastställa val av föreståndare och biträdande förestånda r
vid kommunal vårdanstalt samt avdelningsvårdare vid sådan ans ta
sjukavdelning och sinnessjukavdelning, som hör till den del av
cialvården, vilken ankommer på landskapet;
5) befria kommun från indelning i vård distrikt be träff ande d

del av förvaltningen, som underlyder landskapet;
6) erhålla handräckning av socialnämnden vid -verkställighe te

av socialvården och andra i nära samband därmed stående angelä
heter samt att av myndigheter i landskapet erhålla i gällande b
stärrunelser föreskrivna statistiska och andra uppgifter angående
socialvården;

7) erhålla nödiga uppgifter och utredningar av skatte- och
andra myndigheter för beviljande av socialvård.

Närvarande i utskottet: Tor Brenning, ordförande, Herman Mattsson,

J.A. Sjöblom, Jan Erik Eriksson och Paul
På vals.

