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STORA UTSKOTTETS BETJ\NKANDE nr 3la/1980-81 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställning 

till landstinget med förslag till landskapslag 
angående ändrjng av landskapslagen om folk
hälsoarbetet. 

Vid andra behandlingen av ovannämnda lagförslag har landstinget med avvikelse 

från stora utskottets betänkande beslutat att första punkten i ikraftträdelse

stadgandet skall ha följande lydelse: 

1) senast den 31 juli 1983 i fråga om personer sysselsatta med brytning 

av mineraliska produkter, skogshushållning, heltidssysselsatta företagare 

inom fiske och jordbruk, trävarutillverkning, ler-, glas- och stenprodukts
tillverkning, verkstadsvarutillverkning, husbyggnadsverksamhet samt till

verkning av kemiska produkter, petroleumprodukter, gunnni- och plastvaror, 

såvida korrmrunalförbundet meddelats senast den 31 januari 1982 i enlighet 

med 13 § 1 mom. 7 punkten. 

Då ärendet med anledning härav ånyo förevarit till behandling i stora 

utskottet, har utskottet funnit det nödigt att vidtaga vissa ändringar i 

landstingets beslut. 

Utskottet anser att inte bara företagare inom jordbruk och fiske utan även 
anställda inom dessa näringar bör erbjudas ifrågavarande hälsovårdsservice 

från den 31 juli 1983. Främst av stilistiska skäl föreslås tillägget i 

fråga placerat först i uppräkrlingen av de personer som punkten berör. 

Vidare föreslås att ordet "jordbruk" utbyts mot "gårdsbruk", som har en 

mera omfattande betydelse. Då heltidsjordbrukare och -yrkesfiskare så

lunda överflyttas till 1 punkten från 2 punkten, erfordras en ändring även 

i sistnämnda punkt. 

Stora utskottet föreslår därför 
att ikraftträdelsestadgandets 1 mom. 1 och 
2 punkterna erhåller följande lydelse: 

Denna lag träder i kraft den 1augusti1981,dock så att kommunalförbundet 
.. , 

åligger att anordna i 13a § 1 mom. 1 punkten avsedd tandvård senast den 

1 januari 1987 samt så att korrmrunalförbundet är skyldigt att tillhandahålla 

i 13 § 1 mom. 7 och 8 punkterna sa:int 13a § 1 mom. 2 punkten avsedd företags

hälsovård som följer: 
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1) senast den 31 juli 1983 i fråga om personer söm ät heltidssysselsatta 
med gårdsbruk och fiske samt ifråga·om'persöner sysselsatta med brytning 

av mineraliska produkterl skogshushållning; (uteslutn.) trävarutillverkning, 

ler-, glas- och stenproduktstillverkning, verkstadsvarutillverkning, hus
byggnadsverksamhet samt tillverkning av kemiska produkter, petroleumproduk
ter, gummi- och plastvaror, såvida kommunalförbundet meddelats senast den 

31 januari 1982 i enlighet med 13 § 1 mom. 7 punkten; 

2) senast den 31 juli 1984 i fråga om personer sysselsatta med livsmedels-, 

dryckesvaru- och tobaksvarutillverkning, textil-, beklädnads- och lädervaru

tillverkning, tillverkning av pappersindustriprodukter, grafisk produktion, 

metallframställning, anläggningsverksamhet, hotell- och restaurangverksamhet, 

servicestationsverksamhet pch reparation av motorfordon ävensom i fråga om 

personer som är deltidssysselsatta med gåtdsbtuk och yrkesfiske, såvida 
kommunalförbundet meddelats senast den 31 januari 1982 i enlighet med 13 § 
1 morn. 7 punkten; samt 

Mariehamn den 30 mars 1981. 

På stora utskottets vägnar: 

Alarik Häggblom 

ordförande och sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordf .A.Häggblom, v.ordf.K.Jansson samt ledamöterna 
Dahlen, .· ·- ~-- .:, Helling(delvis), Nils Jan~son, S.-0.Lindfors(delvis), 
Sagulin, Oberg öch.Eriksson(delvis) samt ersättarna Berg och Söderholm(vardera 
delvis). 


