
Framst.nr 42/19720 -
1AGUTSKOTTETS betänkande nr 5/1972-73 

med anlE'.; qning av Ålands landska psstyre lses 

framställning till Ålands landsting med 

för slag till langsl{apslag om folkhälso

arbetet och till 1i;i.ndskapslag angående in

förande av landskapslagen om folkhälso

arbetet o 

Med anledning av ovannämnda frmnställning, varöver Landstinget 

inbegärt utskottets utlåtande, får utskottet, som i ärendet hört lag-

beredningsche fen Sune Carlsson, landskaps läkaren Onni Kari-Koskinen, 

qp.efläkaren Peter Wahlberg, överläkaren Lars Törnvall, kmm.mnalläka

reP Folke Lamp en, landskaps hälso syster-barmnorskan Maj -Lis Blom och 

ordföranden i SSY-Sjuksköterskeföreningen i Finland, Ålands underavdel

ning Antta Hannusas, vördsamt anföra följande~ 

Landslmps styrelsens förslag är uppbyggt på förutsättningen, att 

den öve renskqrnmel seförordning, s o:in varit under beredning för reglering 

av förval tningsbefogenheterna inom hälso- och sjukvården; skulle bli 

antagen att träda i kraft senast samtidigt so1n de båda lagförslageno 

Beredningen av förordningen har nu franrnkridi t så långt, att försla

gets innehåll meddelats Land stinget till känned0111 o Utskottet finner 

det angeläget att förordningen snarast mö jCLi gt upptages ti 11 slutlig 

behandling, då vissa av lagförslagens stadganden uppenbarligen icke 

kan godtagas 01J icke förvaltningsbefogenheterna därförinnan blivit 

omreglergde. Å andra sidan har utskottet icke velat införa de ti1läggs

bestämmelser, som enligt gällande överensko11melseförordni11g av den 

8 februari 1945 (7/45) hade varit behövliga, då detta hade medfört 

oklarhet i lagstadgandena ända tills de hade reviderats efter det 

överenskommelseförordningen trätt i kraft, 

Förberedande åtgärder har vid tagits för bildande av det komrnunal

förbund 9 som skall omhänderha folkhälsoarbetet enligt den nya lag

stiftningen. Dessa åtgärder har likväl icke kunnat slutföras på grund 

av att man måste invänta Lands tingets beslut om lagstiftningens slut

liga utformning. Landskapsstyrelsen har likväl nu som den enda realis

tiska möjligheten ansett 9 att folkhälsoarbetet kommer att handhas av 

ett för hela landskapet bildat komwunalförbund, vilket i avsevärd grad 

förenklat den för området behö\iliga lagstiftningen. Det kan dock ifrå

"gasät tas, om icke den före slagna lagstiftningen inne bär ett ingrepp 

i den kommunala självbestämmanderätten. Då Lands tinget 1 ikväl tidigare 

exeillpel vis i 18 § lan dskapslagen den 2 juli 1970 om grunderna för skol

väsendet (28/70) stadgat att ett kommunalförbund skall handha en för 

hela landskapet gemensam förvaltning 9 som nor111al t ti llkornmer kommunerna 9 
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inner utskottet att den före slagna lagstif t-11ingen i detta avseende 

. dce ger 011 ledning ti 11 betänkligheter" Utskottet har 1 ikväl velat 

hålla fast vid att lrnrnmunalförbundets rätt att reglera sina aogelägen

heter genom antagande av grundstadga? sorn därefter underställes land

skapsstyrelsen för stadfästelse? icke åsidosättes i annat avseende än 

sä
1

• att. landskaps styrelsen en bart medges befogenhet att fastställa 

grund stadgan ifall ko~willunerna icke kan enas. Det ta har för an lett ett 

ändringsfors1ag i 4 §. 
Enligt framställningen skulle förbundsstyrelsen fungera som en hela 

landsk:o:pets hälsovårdsnämnd sam. tidigt so:a1 den skulle handha de norma

la förburidsstyrelseuppgifterna. På grund härav har styrelsen före

slagits kallad hälsovårdsstyrelse. I riket uppdelas en hälsovårdsnä111nd? 

.den må vara verksam inom kornrimn eller inom flera kommuner? i en alllnän 

avdelning och en övervakningsavdelning. Övervakni.ngsavdelningens upp~ 

gifter skulle i lrn1dskapet ankomma på hälsonämnder, vilkas aotal och 

övervalrningsornråden skulle fastställas i grund stadgan. Landskaps styrel

sen har såsorn mest troligt ansett att tre hälsonämnder rned Mariehamns 

stad 1 södra landsbygden med de södra skärgå.rdskommunerna och norra 

landsbygden rned de norra skärgårdskornmunerna såsol'1 övervalrningsområden 

skulle bl i en lä:u1plig organisation. 

Utskottet har icke funnit benäl~mingarna på de före slagna organen 

helt ändamålsenliga. I riket ko~1mer hälsovårdsstyrelsen att motsvaras 

av hälsovårdsnämnd och hälsonämnd av hälsovårdsnämnds övervakningsav

delning. Hälsocentralen kallas i riket h~i.lsovårdscentral. Åv dessa 

olikheter i benäinningarna kan vid skriftväxling lätt uppstå svårigheter 

genom feladresseringar. Utskottet har likvc1l funnit att också i riket 

en inkonsekvens föreligger ratillvida 9 att den finska lagtexten konse

kvent använder benämningarna r1 terveyslautakunta n (halsonärnnd) och 
11 terveyskeskus 11 (hälsocentral) varför en ändring till de i rikets 

S:Venska lagtext använda benämningarna icke skulle rne dföra full klarhet. 

Då dessutom organisationen i landskapet före slås avvikande fiån den i 

riket, har utskottet funnit att de av landskapsstyrelsen föreslagna 

benämningarna kan omfattas. 

Vården av sjuka kan i grova drag anordnas såsom hems jukvård 9 anstalts

vård eller i de svårare fallen såsom an stal tsvård under ledning av 

Cialister. Enligt landskapsstyrelsens förslag skulle anstaltsvården 

ankoliln'la på Ålands centralsjukhus utom i fraga om långticmjukall sorn kun

de Vårdas på sjukavdelningarna vid De Gamlas Hem och Trobergshe1m11et 9 

Vilka övertaga$ av hälsocentral.en. :OOläggpingen på Ålands cent-

ralsjukhus bar numera nedgått till c .. 60 procent, vilket skulle möj

l,iggöra en sådan anordning. 
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Utslrnt tet finner det angeläget understryka; att de olika vård

erna bör anordnas så; att det icke uppstår möjligheter att en pa

tient varken kan inpassas i den ena eller den andra vårdformen. Lag

förslagen ger enligt utskottets .wening l cke betryggande säkerhet 

. härför. Dessuto111 har hem.sjukvården icke alls blivit nämnd i lagför

slagen i vilket tyder på att den helt lämnats utanför folkhälsoarbetet. 

Då Ålands centralsjukhus i första hand bör mottaga patienter, sorn är 

i behov av specialistvård, och först i andra hand andra patienter med 

behov av ans tal tsvård, finner utskottet att kornwunalförbundet icke 

helt ltan befrias från skyldigheten att anordna vårdplatser för akut 

sjuka. Det torde också vara nödvändigt att reservera ett antal sjuk

pla tser vid åldri:ngshernme·n för akut sjuka. 

Enligt 17 § rikets folkhälsolag ankommer det på ansvarig läkare 

·vid hälsovårdscentral att besluta om patients sjukvård ordnas i form 

, av öppen sjukvård, till vilken hemsjukvård räknas; gen om intagning 

på hälsovårdscentralens vårdpla ts eller överflyttning till annan sjuk

vårdsanstal t. Stadgandet saknar motsvarighet i landskapsstyrelsens 

lagförslag. Utskottet anser att den läkare, som vid landskapets hälso

central skall besluta orn pat.ients sjukvård 9 bör ha möjlighet att i sai.D-· 

ma utsträckning välja den i ettvart fall lämpligaste vårdformen. Land

skaps lagen bör därför ålägga kommunalförbundet att bereda läkaren des

sa valmöjlighetero 

I ffitt betänkande nr 22/1971-72 framhöll utskottet 9 att olika kost

nadsfördelningsprinciper väl kan tänkas för ett hela landskapet om

fattande kornrnunalförbund på detta område~ ~nen att en samordning med 

fördelningsprinci perna för .L~lands centralsjukhus synas ligga ndrrnast 

till hands i detta skede. Skulle det visa sig att en annan fördelning 

på ett bättre sätt skulle motsvara korn1nunernas betalningsför111åga 9 

kunde en framtida revision ske gemensamt för centralsjukhuset ooh 
.hälsovårdsförbundet. Utskottet har därför orafattat landskapsstyrelsens 

förslag 0111 tillämpning av skattöreprincipen 9 dock med sådan ändring 9 

so111 framgår nedan av det al jrnoti veringen, 

DetajjrJo ti veri:g_g. 

Landska~s~ci:gen om folkhälsoarbetet._ 

~ I den allmänna motiveringen har utskottet redogjort f0r sh1 

åsikt beträffande antagande av grundstadga och ändring i densarn:c1a. 

Utskottet har i samband med denna framställning också behandlat 

ltn:i Åke Bambergs nLflolagrnotion Olll ändring av landskapslagen om sa111-

arbete mellan korarnuner. Då utskottet stannat för att sagda landskaps

lag borde ändras i huvudsak enligt motionärernas önskemål :1 an ser ut sko 

tet att undantag från denna lag icke cir behövligt för det aktuella 
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kor;:imunal förbund . Detta utskottets ställningstagande är likväl be

roende av om Landstinget kan ornfatta utskottets uppfattning i fråga 

om nämnda la gmo ti on . 

2__L Dd koi:;:n:Junernas landskapsbidrag k01nmer att utgå med hänsyn 

tagen ti 11 kommunernas bär kraftsklass 9 ans er utskottet att anlägg-

n ingE - och driftskostnaderna borde fördelas utgående från bruttokost-

inkomster, enligt skattöreprincipen. nade a med avdrag av förbundets 

Därefter skulle det envar kornrnun 

räknas enligt 2 i§ och bör jämväl i 

tillkommande landskapsbidraget be-

39 § rikets lag nämnt ökat stats-

understöd innefattas i det som illed stöd av 24 § kan tagas i betrak

tande. 

7 §" Enligt landskaps styrelsens förslag skulle h2,lsovårdsstyr elsen 

·bestå av minst sju rnedlernrnar och varje hälsonänmd ha minst två rned

lernmar gemensamma med hälsovårdsstyrelsen. Utskottet anser dock att 

det åsyftade sarnbandet rued hälsonämnderna" s orn konrruer att ha speciella 

uppgifter om hand 9 kan tillfredsställande uppnås om minst en rne dlern 

·skall vara gernensarn. Utskottet anser också 9 att hälsovårdsstyrelse:ns 

ordförande och viceordförande bör utses av förbundsfullwäktige för 

hela fyraårsperioden. 
9 §. Föreslagna ändringar är av redaktionell karaktär . 

.Jl:I. Stadgandet har förtydligats. 
13 ~" Stadgandet har förtydligats och heFrnjukvården har uttryckli~ 

gen inrymts i kon1rnunalförbundets uppgifter. Beträffande skolhälsovår

den har utskottet föreslagit att elevernas h,3,lsovård uttryckligen skul-. 
le näEmas. Personalen vid skolorna torde icke beröras i annat avseende 

än vad som gäller övervaknil1gen av de sanitära förhållandena. I rikets 

lag är de skolfor::.:aer uppräh::nade? so11 omfattas av skolhälsovården. ~fod 

de privata skolorna bör därför särskilt avtal träffas. Landskapets 

motsvarande skolor kommer dock att omfattas av lagens stadganden? var

för det är skäl att undersöka på vilka villkor hälsovården vid de pri

vata skolorna omhänderhas i riket för att undvika kompensations svårig

heter. 

15 §. I Lden allmänna rnotiveringen a11förde utskottet att kommunal~ 

förbundet icke kan befrias från skyldigheten att anordna vårdplatser 

utgående från att dessa kornmer· att stå till buds vid Ålands central-

sjukhus" Utskottet har f astrner ansett att kornrnunalf örbund et bör vara 

skyldigt att anordna sådana platser om behov «'tElf'I' yppar sig. I 

riket uppfylles denna skyldighet genom att kormirnnern"'"s hälsovårds

centraler övertar kornmunala och privata sjukhus inom sitt område. En 

utvidgad specialistvård cent kan enligt utskottets 

mening uedföra? att sjukln.:i.set icke kan ställa till hälsocentralens 

disposj_tion ett så stort antal vårdplatser som kan vara av behovet i 

fram tid en o 
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0 Utskottet hänvisaI: till motiveringen för 5 § beträffande 

'f,illägg utskottet fu:nni t behövligt i denna paragraf. 

28 § . .Ä.ndringen är av redaktionell kar.aktär. 
=--=== 
.§lutstadgand et. Utskottet har rättat de paragrafer 7 som skall upp

hävas i gällande landskapslag om hälsovården sarat tillagt landskaps

iagen den 29 mars 1949 om berättigande fö:p landskornmun i landskapet 

iland att f'öre~1a kommunala hälsosyster- och barnmorskebefattningarna 

(12/49) 9 vilken jämväl i detta saEn.uanhang bör upphävas. 

H,andskapslagen angående införande av landskapslagen om folkhälsoarbetet. 

Utskottet har föreslagit redaktionella ändringar i 4 1 6 och 13 §§, 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå, 

att Landstinget måtte antaga lagförsla

gen med följande ändringar~ 
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L a n d s k a p s l a g 

om folkhälsoarbetet. 

4 §. 

113 

För folkhälsoarbetet bildar hela landskapet ett distrikt 9 som för

val tas av ett kommunalförbund med samtliga kommuner som m~dlemmar, 

Enas icke kommunerna om grunderna för kommunalförbundetsverksamhe.!:_ 9 

lmn lan dskapsstyre ls en efter kommunernas hör an de fastaälla grund stad-
-~ 

E.a för förbundet. Prövar landskaps styrelsen synnerliga skäl föreligga 

för ändring i samarbetsvillkoren9 kan landskapsstyrelsen efter kom![!;l

~förbundets hörande bestämma grunderna för ändring av grund stadgan, 

I l mom. nämnda kommunalförbund benämnes i denna lag kommunalf ör

bundet. 

Kommunalförbundet omhänderhar även de uppgifter, vilka ankommer 

.på medlemskomrirnnerna enligt andra lagar som gäller folkhälsoarbetet. 

Kommunalförbundet kru1 därutöver omhänderha den kommunala veterinär

vården och andra folkhälsoarbe.tet berörande kommunala uppgifter, vilkas 

ändamålsenliga skötsel fordrar samarbete mellan kommunerna. Sådana upp

gifter kan landskapsstyrelsen jämväl, efter kommunernas hörande, åläg

ga kommunalförbundet inom de gränser 19 § självstyrelselagen för Åland 

stadgar. 

I grundstadgan för J:;:o11miunalförbundet fastställes antalet förbunds

fullmäktige och deras röstetal i enlighet med vad därom är stadgat i 

landskaps la gen om samarbete mellan kommuner. (9/60). 

5 § 0 

Kommunerna del tager i kommunalförbundets årliga anläg@ings- och 

~riftskostnader för folkhälsoarbetet sålunda 1 att bruttokostnadernn 9 

sedan förbundets inkomster avdragi ts, fördelas mellm1 kommunerna i för

hållande till envar kommuns skattören under föregående år. På sj örnans

inkomst beräknas antalet skattöre11 sålunda att det av sjömansskatten 

ti 11 kommunen redovisade beloppet i mar1I nrnl tipliceras rne d talet tio, 

7 §. 
Hälsovårds styrelsen består av en ordförande och rnins t sex le darnöter. 

Varje hälsonämnd består_ av minst sex medlemmar, av vilka minst en bör 

tillhöra hälsovårdsstyrelsen, Hälsonämnd bör vara så sammansatt att 

varje kommun inom övervakningsområdet är representerad i densamma. Val

bar ti 11 hälsonämnd är för kommunala uppdrag i kommun inom nämndens 

övervakningsområde valbar invånare. 

Hälsovårds styrelsens ordförande 9 v ic eordför and~ och rne dlernmar samt 

hälsonämnds medlemmar och personlig ersättare för envar av dem utses 

av förbund sfullmäktige för fyra å:r i sänd er. (ute sl. ) . Hälsonämnd ut ser 
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iuom sig ordförande och viceordförande för ett år i sändero 

9 §. 
Då landskapsstyrelsen det fordrar skall hälsovårdsstyrelsen eller 

hälsouämnd sarnmankallas i brådskande ordning för att handläggn(utesl.) 

uppgivet ärende. Vid detta sammanträde har av landskapsstyrelsen för

ordnade tjänsternän rätt att närvara samt att del taga i diskussionen 

men icke i fattandet av beslut. 

12 §' 

Hälsovårdsstyrelsen skall lämna landskaps styrelsen 1 me dicinalsty

·relsen och länsstyrelsen uppgifter rörande folkhälsoarbetet inom 

distriktet samt kalenderårsvis, enligt av landskapsstyrelsen faststallt 

formulär 1 däröver uppgöra en årsberättelse, ~vilken ett exemplar 

senast i april månad efter verksamhetsåret skall sändas ti 11 nämnda 

myndigheter. 

13 §. 
Såsom till folkhälsoarbetet hörande skylilligheter åligger det kom-

. nmnalförbundet på sätt i förbundets verksamhetsplan närmare föreskri

ves~ 

1) att upprätthålla hälsovårdsrådgivning, till vilken hänföres häl

sofostran, omfattande rådgivning om mödra- och barnavård och om före

bygga11de av havandeskap samt allmänna hälsoundersökningar av befolk

ningen; 

2) att ordna befolkningens sjukvård, till vilken hänföres läkar

undersökning, av läkare given och övervakad vård 1 däri inbegripet hem

sjukvård och medicinsk rehabilitering, samt förstahjälp inom landskapet; 

3) att draga försorg om sjuktransporter? vilket dock icke innefat

tar skyldighet att anskaffa och underhålla andra fortskaffningsmedel 

än sjuktransportbilar; 

4) att bedriva verlrn amhe t för att bekämpa tandsjukdomar, ti 11 vi 1-

ken hänföres upplysning och förebyggande verksamhet samt tandvård för 

befolkningen; samt 

5) att upprätthålla skolhälsovården i till vilken hänföres elevernas 

hälsovård~ övervakningen av de sanitära förhållandena i skolorna samt 

specialundersökningar på sätt angående sådan undersökning närmare stad

gas. 

:Med befolkningen avses i denna lag de personer i som i enlighet med 

9 § lagen om befolkningsböcker (FFS 141/69) har hemort i kornmun i land

skapet. Jl!led persons bonings- och hemkommun avses den kommun där han 

enligt sagda lagrum har hemort. 

15 § 0 

Kommunalförbundet skal 1 :tillse. att vå_~dJQ_l~_j:;SE'L_:f_i_n11E'E3_ i tillräcl~

ligt antal för sådana Ratienter i som med beaktande av sjukdomens art 
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·:.a amt behovet av. v ård och medicinsk rehabilite ring eller me d hänsy n 

tili konvalescensgraden mest ä ndam ålsenligt kan vårdas dä r 9 i d en 

mån vårdplatser h ärför icke kan reserveras p å Ål ands centrals;jukhus. - 24 §. 
För häls ocentralens nödi ga an läggnings- och drif tskc:stnader bevilj a~ 

landskapsstyrelsen kommunerna landskapsbidrag i enlighet med i riket 

~gällande grunder för sta tsunderstöd till motsvarande ändamål och med 

bea,h:tande av landskapets avskilda läge och särförhå llanden san1t rådan-
' de ·prisläge och befolkningens särskilda levnadsbetingelser . 

Landskapsbidraget beräknas på envar kommuns andel av kostnaderna 

sedan de fördelats enligt 5 §. 

28 § . 

Efter det landskaps styrelsen godkänt de i 27 § avsedda grundJ ::· ~g

.ningsarbetena och grundanskaffningarna utbetalas förskott på land

skapsbidraget allteftersom grund läggn ingsarbetena eller grundan skaff

ningarn a framskrider. Landskaps bidraget erlägges slutlig! efter det 

arbetena eller anskaffningarna s lutförts. 

Då denna lag träder i kraft upphäves landskapslagarna av den 14 s ep

tembe r 1945 om den allmänna läka rvården i landskapet Åland (1 9/45) 9 or.1 

' .kommunala hälsosystrar i landsk ap et Åland (20/45) 9 om kommunala r åd

givningsbyrå er för mödra- och barnavård i landskapet Åland (22/45) 

samt om kommunala barnmorskor i landskapet Åland (21/45), landsk aps-

. lagen den 20 mars 1949 om berät tigande för laridskommun i landskapet 

Åland .att förena kommunala hä lsosystrar- och barnmorskebefattningarna 

.{12/49) ävensom 7 - 9, ~ och §1. §§ landskapalagen den 25 juli 1 96 7 

om hälsovården (36/67), landskapslagen den 2 juli 1953 om läkarbefatt-

. ning vid folkskolorna i landskapet ÅlanCI. (21/53) och landskapslagen 

· den 20 juli 1960 om tandvård i folkskolorna (21/60) 9 samtliga j ämte 

. i dem senare vid tagna ändringar. 

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

angåencfe "1.nförande 1:1.·Y' ." ~andskapslagen om folkhälsoarbetet. 

4 §. 
Om icke av kommunalförbundets verksamhetsplan annat följer skall 

f .ö r i folkhälsolagen avsedd verk samhe t användas byggnader, lokaliteter 

och l ösöre 9 som före denna lags ikraftträdande varit i motsvarande 

bruk. Detta gäller även i 8 och 12 §§ landskapslagen om kommunala 

r å dgivningsbyrå er för mö dra-. och b arnavå rd j_ landskapet Åland avsedd 

inredning och utrustning. 
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Överlå tes i l .morn. nämnd egendom till kommunalförbundet skall 119 

. tillämpliga delar gä lla v a d i 6 § lagen den 28 januari 1972 angående 

införande av folkhälsolage n (FFS 67 /72) ä r stadgat. 

6 §. 
I samband med inrättandet av hälsocentralen indrages de läkar- och 

tandläkartjänster sa1ut tjänster för utövare av sjukvårdsyrke ävensom 

övriga tjänster hos kommun eller komilluna1tr~~~~~~ 1 vilkas innehavare 
är verk:?amma på folkhälsoarbetets crnråde/''"OY.crrnarie tjänste innehavare 
och tillfällig tjänste innehavare~ som s.tår i tjänsteförhållande av 

varaktig natur? överföres från tjänst som indrages till motsvarande 
tjänst i hä lsocentralen 9 likväl så , att kommunal hälsosyster och 

· kommunal barnmorska överföres till hälsovårdartjänst, som inrättas. 
Lik~ledes överföres sådan arbets tagare i arbetsavtalsförhållande av 
v9rraktig natur 9 som är ve:d-csaru inom foll):hälsoarbetet 1 till anställning 

· · i r.oot svarande arbetsavtal sf örhå llan de i hälsocentralens tjänst • 

. . Angåend~ kormuur1al hälsosyster- barnmorslcas, hälsosysters och bar.n

m9rskas kompetens att efter foUchä lsolagens ikreftträdane omhänder 
ha hälsovårdaruppgifter gäller vad därom i motsvarande fall är stad

. gat i rike t • 

Kenmnunal hälsos~er och kommunal barnmorslm, s om vid foll-chälso ~ 

lagens ikraftträ dande är i t j änst och som på sätt sorn förutsättes i 

landska.pslagen den 16 apr i l 1964 angående ändring av landslcapslagen 
om kommunala hä lsosystrar i landskapet J.\1and (12/64) eller landskaps
lagen av samma dag angående ändring av landskaps lagen om kommunal a 

bar~nrskor i landskapet Åland (11/64) 9 bibehållit sin rätt till lön e

och natumförmåneri semester och sjukledighet samt pension, som till

kom henne enligt tidigare gällande stadgan den, är fortfarande berä tti:.. 

gad till sagda förmåner, om hon inom sex må nader från folkhälsolagen s 

ikraft träd ande bevisligen meddelar hälsovårdsstyr els en att hon sä 
önskar. 

Den s om blivit överförd på sätt som avses i 1 mom. ha r rätt att 

erhålla t:U,l t. j t41,e t e - ell~:r ~rbetsavtalsförh_å.ll.andet an~lutna. förmåner 

s å 9 att de icl~e ä!' ofördelaktigare än de motsvarande förmåner 9 vilka 
··. :- ' 

tillkom vederbörande enligt det tidigare tjänste- eller arbetsavtals-

f örhållan det. 

Vad i riket . är stadgat angående den avlöning för hälsovårdare p som 

skall utgöra grund för statsbidrag~ skall även äga tillämpning beträ f

fande hälsovårdarens avlöning som gzund för landskapsbidraget. 

Angå ende l äkares och tandläkares vid hälsocentralen avlöning gäller 

vad därom i riket ä r stadgat. 

13 §. 
Medlemmg.r i hälsovårdsstyrelsen och hälsonämnderna väljes första 

gången för tiden från och med d en 1 juni 1 973 till och me d den 31 

december 1975. 
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decemb .r 1972. 
\ ' 

riehaillTI 9 den 4 
I 

På lag'bl.tskottets 

~~ 
vägnar ~ 

,___ 
Erik Rask ( 

Närvarande i utskottet~ ordföranden Rask 9 viceordföranden Dahlman 

·sar.ut ledamöterna Olof M. Jansson 9 Sundblorn (delvis), och Wideman samt 

ersättaren Sundberg (del vis) • 
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