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Meddelande från landskapsnämnden angående anställande av en 

vårdkonsulent. 



Landstinget ing ivit en netiton därom, att Landstinget ville giva l a n d -

skapsnämnden i uppdrag att undersöka ändamå lsenligheten av och mö jlig-

heterna för inrät t ande av en landskapets v &rdsekreterartjänst, h a r 

l andstinget vid p lenum den 27 februari 1947 beslut!'3-t anmoda land s J:.:aps

nämnden att unders i.ika ändamålsenligheten av och möjligheterna f ör in

r•ättande av en v 8. rdk onsulentbefattning i lana skapet, samt att l and-

skapsnämnden, under förutsättning av positivt resultat, mätte till 

Landstinget överlämna frams tällning och förslag till nämnda funktionärs 

avlöning. I hmdskapet råder en tudelning av v årduppgifterna s å lund a, 

e.tt de förvaltningsuppgifter, vilka höra till den egentliga v årdverk sam-

heten, höra till rikets uteslutande kompete ns, medan bestämmelserna an-

gående fattigv å rden höra till landskapets förvaltningsgebit. Inrättan

de av en v å rdkonsulentbefattning i landskapet med uppgift att verka 

' 
på hela området för den sociala v å rden, innebure s ~ ledes ett intrån g 

på ett gebit, som helt underligger rikets förvaltningskompetens. Skul-

le åter den tilltä nkta konsulenten verka blott inom den del av s oci al-

vården - fattigv å rden - som ombetrotts självstyre1seorganen, innebure ---
detta, att h an finge för litet arbetsuppgifter, vilket kunde leda till, 

att, då någon motsvarande befattningshavare i riket icke f ,in.nes , kom-

pensering av lön och övriga utgif t er förvägrades. Landskapsnämnd en 

har för sin del därför , så länge ovanberörda tudelning av v&.rduppf i .f 

terna existera r , ~- cke ansett det möjlig t att inrä tta den f öre sl agna. be -
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fattningen. För att likväl i någon mån råda bot på de påtalade missfö 

hållandena har landskapsnämnden, sedan beslut fattats om inrättande av 

en landska}:€ts hälsosysterbefattning, beslutat tilldela henne en del av. 

de uppgifter, vilka skulle tillkomma en vårdkonsulent. Enligt den av 

lanJ.skapsnämnden för sagda hälsosyster utarbetade instruktionen skall 

hon bl.a. besöka och inspektera kommunal- och barnhem samt i rådgiv-

ningssyfte ::it& i förbindelse med kommunala hälso- och v årdfunkt ionärer, 

varjämte hon vid behov och d& hennes tid det medgiver , skall övervara 

hälsovårds-, barnskydds- och vårdnärnndssammanträden . 

Föredragningen av fattigvårdsärendena vid landska.psstyrelsen ankomn-e 

fortfarande å dess kansliavdelning. Ledning av och radgivning åt de 

kommunala f attigvårds organen åligger i första hand jämväl kansliavdel· 

ningen, och en av sekreterarna kommer att framdeles regelbundet besöka 

de kommunala f a ttigvårdsfunkt ionärerna och inspektera deras verksamhet 
-

samt därvid giva dem råd och anvisningar. Inspektionen har hittills 

handhafts av rikets inspektör för samhällsvården i I distriktet, med 

vilken landskapsnämnden träffat öv·erenskommelse därom, att han på sina 

t Jän teresor i landskapet även skulle inspektera kommunernas fattigvård:• 

verksamhet. Landskapsnämrrlen vill till slut på~eka, att kommunerna -reda 

under en följd av år varit· i tillfälle att gratis erhålla råd av kommun' 

upplysningsbyrån, och hava kommunerna även använt sig av denna möjlighet 
i~å 

bl.a. icke ;rll fall just i fattigvårdsangelägenheter. 

Förestående anhåller landskapsnämnden vördsammast att få bringa till 

Landstingets kännedom. 

På landskapsnärnndens vägnar: 

Lantr&.d 

Viktor Strandfält. 

Landskapssekreterare ~ 
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