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LAGUTSKOTTETS betänkande m 7/1954 med an
ledning av landstingsman Evald Häggbloms m.fl:s 
hemställhingsmotion med förslag, att landstinget 

ville uppdraga ät landskapsstyrelsen att 1) upp-
göra och till landstinget inkomma med förslag 
till sådan landskapslagstiftning, som befinnes 

nödvändig för att landskapet skall kunna över

taga kommunernas andel i utgifterna för Central
sjukhuset, Centralsanatoriet, tuberkulosbyrån 

och Grelsby sjukhus med sinnessjukvården samt 

2) vidtaga alla de åtgärder, som i övri~t äro 
nödvändiga för planens genomförande. 

Förenämnda motion, varöver landstinget inbegärt lagutskottets utlå
tande, har utskottet behandlat och får för landstinget vördsammast 
framhålla följande: 

Utskottet har enhälligt intagit en positiv inställning till den 

tanke, som ligger bakom motionärernas förslag, och kan i princip om
fatta detsamma, men majoriteten inom utskottet är icke beredd att i 
detta skede godkänna de klänm1ar, i vilka motionen utmynnar. Innan 

landstinget fattar så vittbärande beslut, varom nu är fråga, måste 
först och främt de lagliga förutsättningarna härför undersökas och 

de finansiella förutsättningarna för reformernas genomförande på ett 
rättvist sätt utredas. 

Utskottet förordar att en allsidig utredning företages. Särskilt 

bör utredas, om förslagen möjligen stöta på kompetenssvårigheter, och, 
om så icke befinnes vara fallet, huru kommuner av högre ordning funk
tionera, där sådana finnas, exempelvis i Sverige, huru deras verksam

het finansieras och huru de nu tillämpade grunderna för landskapsbe
skattningen böra ändras för att uppnå en rättvis föräelning av skatte

tungan. Motionärerna synas vara inne på samma linje, ehuru de redan 
nu åsyfta att principbeslut, som genom landskapslagstiftning skall 

verkställas. 

Hänvisande till ovansagda föreslår utskottet, 
att landstinget ville uppdraga åt 

landskapsstyrelsen att verkställa en all
sidig undersökning av landskapets möjlig

heter att övertaga kommunernas andelar i 

utgifterna för centra!sjukhuset, central-, 
sanatoriet, tuberkulosbyrån och Grelsby 
sjukhus med sinnesjukvården samt att till 

landstinget inkomma med av undersökningen 
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betingat utlåtande och förslag. 

Mariehamn den 11 mars 1954. 
På lagutskottets vägnar: 

~~~-
Herman Mattsson. 

~ .. ':;';Ut_... ~ 
~xel K kanoff. -

Närvarande i utskottet: Herman Mattsson, ordförande, Jan Erik 
Eriksson, Paul Påvals, Eliel Persson och Gösta Nord.man. 


