
Framst.nr 42/1972. 

STOJ.A UTSKOTTETS b e t ä nkande nr i c2'1.'972-
73 med anle dn i ng av Ålands landskapssty

rel ses framställning til l Ålands landsting 

med förslag till landskapslag om folkhälso

arbetet och till landskap slag angående in

förande av landskapslagen om folkhälsoar

betet. 
I 

Vid ärendets andra behandling har landstinget i öv rigt godkänt lag-

förslaget i enlighet med stora utskottets förslag 9 förutom att 13 § 

medel st landstingets beslut ändrats. 

Stora utskottet 9 som vid sin förnyade behandling av ärendet hört 

landskapshälsosystern Maj-Lis Blom 9 har funni t 9 att de betänkligheter, 

som anförts · mot . ·den · av utskottet tidigare föreslagna formuleringen av 

13 § 1 mom. 6 punkten i lagförslaget , var välgrundade. Det oaktat an
ser utskottet att . i 'skärgårdskommunerna 9 dä r an talet åldringar rela

tivt sett är högre än i de faståländska kommunerna och kommunikations 

f örhå llandena i flere ' fall svåra 9 befolkningen icke får lämnas utan 

en därstä des fast bosatt inom hälsovå rden verksam tj änsteman. Att 

från taga sk ärgårdskommunerna den trygghet en sådan do ek inne bär för 

befolkningen vore liktydigt med tillbakagång i utveck lingen. Med hän

syn härtill har utskottet enats om en modifierad formulering av stad

gendet. 

Stora utskottet får förty vördsamt föresl å 

att Lantt.inget måtte antaga 13 § land

skapt?lage11 om :foll~hälsoarbet e t i följ~nde 

lydelse~ 

13 §, 
(1 mo:m. -1- .5 punkterna lika som lagutskotte ts förslag ) . 

6) att i envar skärgå rdskommun upprä tthålla minst en tjänst 9 vars 

· innehavare det åligger . att handha hä lsovårdsuppgifter och vilken bör 

vara bosatt i kommune11. Med skärgärdskommun avses Brändö 9 Föglö 9 Kum

linge , Kökar och Vår dö kommuner~ 

(2 mom. lika som landskapsstyrels ens fraJnställning). 

Mariehamn 9 den 15 januari 1973. 

1 

På st~a ~ets vägnar: 

/J~ijeH~ ~~~Ca~r~lvb"-e"'-r-g---, I ~ekreterare . . 

/~rdförande 

Närvarande i utskot te t~ ordföranden 
derströrn samt ledamöterna Bengtz . l3crg 9 

berg 9 Söd erlund och Öström. 

Hagstr_öm, viceordföranden Sö
Bj örklund, Friberg, Salmen 9 Sund-

I 

I, 


