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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till 

Landstinget med förslag till 

l) landskapslag angående ändring av 17 § 

landskapslagen om folkhälsoarbetet, och 

2) landskapslag angående ändring av 

10 § landskapslagen om hälsovården . 

För att landskapsstyrelsen slculle få bättre möjligheter än hittills att 

övervaka kostnaderna för folkhälsoarbetet borde i 17 § landskapslagen om 

folkhälsoarbetet (22/73) avsedda plan intagas uppgifter om antalet hälso

inspektörstjänster, som berättigar till landskapsunderstöd. 

Lagändringen förverkligas lämpligen så, att till 17 § landskapslagen 

om folkhälsoarbetet (22/73) fogas ett nytt 4 mom. och till 10 § landskaps

lagen om hälsovården (36/67) ett nytt 4 mom. samt ändras l mom. 

I.-1ed hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till antagande 

L a n d s k a 1J s l a g 

angående ändring av 17 § landskapslagen om folkhälsoarbetet. 

I enlighet med Landstingets beslut fogas till 17 § landskapslagen den 10 

maj 1973 om folkhälsoarbetet (22/73), ett nytt 4 mom., som följer: 

17 §. 

En utredning över antalet i 10 § landskapslagen om hälsovården avsedda 

hälsoinspektörstjänster skall anslutas till den ovan i denna paragraf avsedda 

verksamhetsplanen, varvid i fråga om tjänsternas antal iakttages vad som i 

denna lag stadgas om verksamhetsplanens behandling. Landskapsandel för kost

nader som föranleds av i detta moment avsedd verksamhet erlägges i enlighet 

med vad som därom är stadgat i landskapslagen om hälsovård. 

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

angående ändring av 10 § landskapslagen om hälsovård. 

I enlighet med Landstingets beslut 

ändras 10 § l mom. landskapslagen den 25 juli 1967 om hälsovården (36/67), 

samt 

fogas till paragrafen ett nytt 4 mom., som följer: 
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10 §. 
En eller flera hälsoinspektörstjänster, som underlyder hälsonämnden, 

kan inrättas. 

Hälsoinspektörstjänsterna skall intagas i verksamhetsplanen för folk

hälsoarbetet i enlighet med vad därom i 17 § 4 mom. landskapslagen om folk-

hälsoarbetet är stadgat. 

Mariehamn, den 3 januari 1977 

Lantråd 

Lagberedningssekreterare 


