
Nr 5/1973. 

Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y

r e 1 s e s frauJS tä Ilning ti 11 Ålands fJ 
landsting med förslag till landskapslag 

orc1 koumunal veterinärvård. 

:Den korn:cmnala veterinärvården i landskapet handhas för närvarande 

dels av Ålands k01:1mn.mal veterinärdistrikt 9 sor;1 upprätthåller en korn-

munal veterinärtjäJ.1 st och dels av Ma-riehaEms stad 9 s orn i sin tj äJ.1 st 

har en stadsveterinär. IVledlernrnar i kornnunal veterinärdistriktet är 

sruDtlig a faståländ ska land skoElEmner 9 medan skär gå rdskornrnunerna s 81<::

nar ordnad veterinärvård. Behovet av ordnad veterinärvård i skärgår

den är stort rned tanke på att kreatursskötseln även där utgör en be

tydande del av 1211tbruksnäringen. Landskapsstyrelsen anser därför att 

lagstiftning på detta område är erforderlig. 

Enligt 13 § 1 ri10m. 16 punkten självstyrelselagen för Åland tilllrnrn 

:iner landskapet lagstiftni:ngsbellörighet i ärenden rönmde hi":Uso- och 

sjukvården iJed de begränsningar 9 varo1i1 stadgas i 11 § 2 1110LL 15 punk

ten. Sistsagda stadgande upptar bestäm111elser om utora annat bekäupande 

av epidemier hos husdjur 9 bE::hörighe t att utöva veterinärverks a:,:ihet 9 

köttkon tro 11 1 förbud r;10t införsel av djur och djurprodukter 9 slakt 

av husdjur sa;:Jt djurskydd. Veterinärvården kan scilunda hänföras till 

ett rättsornråde av så kallad blandad natur, varvid lagstiftl1ingen 

om den kommunala veterinärvården j_ huvudsak faller under landskapets 

behörighet. 

:Den 23 juli 1965 utfcirdades i riket lagen 0L1 veterinärvård (FFS 

431/65 ä. 678/70) vilken konpletterades den 30 juni 1966 11ed en verk

s tällighetsförordning (FFS 391/66 ä. 803/68 och 137/71).Enli __ l (,/\,!,"rr~ 

lag är kor:t::-nunerna skyldiga att upprät,tbftllA knr,M1rn;:1l 0llPr c;l;ads-

veterinärtjänst9 so1:1 är huvudsyssla. Med tillstånd av jord- och skogs

bruksrJinisteriet kan tjönsten vara geuensmi för två eller flere kon-

11.mner. Denna skyldighet skall dock infrias senast den 1 januari 1977, 

såvida statsrådet j_cke annat beslut er. För korn1:nunalveterinärs avlö

ning utgår enligt rikslagens 18 § till ko:omunerna i statsunderstöd 

25-75 procent av en fastställd 111inimiavlöning beroende på kournunernas 

ekon oDiska bä rkro.ft. 

:Då en landskap slag ou veterin<irvård ännu icke antagits i landska

pet gäller allt fortfarande i huvudsak förordningen den 19 oktober 

1904 angu.ende kot1i:JU11aldjurl3,karetj~1.nsterna (FFS 55/04). :Dessuto:t~1 har 

den 30 april 1971 utfärdats en överenskoi,1ieJelseförordning 01a veterini:ir~

vården i landskapet Åland (28/71) 9 varigenom landskaps styrelsens och 

landskapsveterinärens uppgifter inm11 veterinärvårdens ourade reglerats. 

I denna förordnh1g i11går dessuto:u1 vissa stadganden angåe11de faststäl

lelse av beslut oi:.i tillsättande av kOI!JiiJUiml- och stadsveterinärtjLins

ter sawt regle1Jente för dessa tjlmsteinnehavare. 
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F9re liggande ·1agförslag har utarbetats av . en- si:i:i;~k ilci l agbered

n;ingslrnmrnitte ,..,~:f.örslagct har uppgj-e:rts . av en särskild lagb~rcd:-

' i-, iug;ttt.n'Bit,j;e med ~~ ke ts nämnda lagt!ti ftn in g om \eteri1;är""."å rd sorn före

bild. c c1 nödi g h änsyn till sagda öve ren skomrne ls eförordning. 

Det al jrnoti verin g, 

.LJ.. I det fall a tt kommunalförbundet för folkhälsoarbetet uppr ä tt 

h å ller veterinärtjänsterna, skulle kostnaderna fördelas mellan i~1ed

lemskornrnunern a på samma s ä tt so r:1 gäller koJuiJunalförbundets övri ga 

kostnader. Landskaps styrelsen föresl å r dessutom att sar,1rna förde]_nin gs-· 

grund skulle_ tillärnpas j tiE1vä l i övriga fall då korn:.mner gerile nsarnt 

upprätthå ller vet erinär tj ,'=i11s t. 

Kornmitten före slö e:; att även stadsveterinär skulle erhålla benäm

ningen kornnmna lveterinä r, l1andskap sstyre ls en har icke omfattat det ta 

förslag . Av l agtekniska skä l - har dQC~ -11 koDL'.'Ul'.1a) .. veteriniir 11 ge:noogående 

al'.)v. Q,r,:i t2 s å so r;Lall1;iä.n -tjänst ebenäuning. : - ~ - ; · 
; • . < • ' • ~ ~ • • -

2 §. Förfarandet vid faststä llelse av r egle rJentet för kornEmnalve-

terinär · föresl å s bli detsai:ma sorn gäller för i 18 § landskapslagen 

oIJ folkhä lsoarbetet avs e tt regle Dente. 

7- 10 §§. Stadgandena angåe nde kolirnrnnalveterinärs avlöningj pensio1113-

och övri ga för11åner sru;1t skyldigheter har dels givits for rne n _av s.k. 
•.·· . -

blankettstadganden och dels erh å llit sar1UEJ. lydelse soiJ IJ otsva rand @ 

stadganden i riket . 

11 §. Enligt vad landskapsstyrelsen kunnat inhi3Jl1ta pq:r statsbidrag 

i riket icke beviljats å t kommuner för uppförande av tjänstebostad 

och L10ttagningslokal enär anslag i 1::ru.c1geten :för ä ndarJålet icke upp 

tagits. Detsauua gä ller iiven i lagen förutsatt ti lläg gsund ers tö d å t 

kououn. lVIed tanke på skärgå rc1sko rnjmner:rrn föreslås att n otsvarande stad

ganden trots detta sk all ingå j_ landskap slagen. Enligt vad soiri land

skaps styrelsen erfarit föreligger dessutom planer på att i nä sta å rs 

statsför slag uppta anslag för tilläggsunderstöd för veterinärvård 

inoL.1 u-Oi:ir ådena. 

13 §. Ko m:cmnernas skyld:'L gh e t att i n:rä tta kournunal v e t erir ::·,r.tj ~in.s t e r 
-~ . __, - · ·--·- ·· 

i rike t skall såsm~j ovan näunts fullgöras senast den 1 januari J.977. 

l\'Ied tanke p å behoye·f ay veferiuärvå rd Sä;ri~J.7;:il ~ i skä:i:.\5, c r:dskOllij~JUnerna 
och d& landskorn~mnerna redan i priDcip gå ~t in för .,_att S\:\Eia:rpeta. f(jr 

ordnandet av vet erinär vå rd en 9 har landskaps styre ls en ans ett d e t mo ti 

v erat a tt föresl å 1 juli 1 974 so iJ uo tsvar8Ild e tidpunkt i landskap e t. 

I1andskapsstyrelse11 skulle dock kunna bevilja uppskov rne d uppfyllande 

a v denna skyldighet? s a vic1a sk21 dä rtill föreli gger . 
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15 §.Lagen föreslås träda i kraft den l ju:J,_i 1973. Ko1J1Ji;malve e

rinf,r 9 s 01J vid c1errna tid J;)Ul1kt är c:-ns tälld i enlig?et'.· rn(3 d tidigare 

gällande stadgand en 
9 

skulle överföras ti 11 i denna l~g avsedd tjtinst 

i och :L11ed att i 2 § näunt reglerJente blivit fastställt. 

Till frmJställningen fogas kouuittens förslag· till landskapsför-

ord11ing 01J veterinärvården. 
Med hänvisning till det cmförda får landskapsstyrelsen vördsaut 

före lägga Landstinget till antagande 

L a n c1 s k a p s 1 a g 

orn ko:ccl.aunal veterinärvård. 

I enlighet 1Jed Ålands landstings beslut stadgas: 

1 §. 
KoEltJUTI är skyldig att upprätthålla kor11Lmnal- eller stadsveterinär-

tj tinst 9 soE1 är huvudsyssla. 
Med tillstånd av landskapsstyrelsen kan tjänsten upprätthållas 

av i 4 § landskapslagen om folkhälsoarbetet ( /73) avsett komuunal

förbund eller vara gemensan för två eller flere komuuner. Vad i denna 

lag ö.r stadgat ou kouwun 9 skall i sådant fall i tilläwpliga delar 

gälla kou1rnnalförbundet eller de ko1~muner 9 vilka upprätthåller geuen~ 

saIJ tjänst. 
Beträffande fördelningen av kostnaderna för veterinärvården uel-

lcm kopuunerna i det fall att km1i:.rnnerna sa11arbetar för att uppr::itt

hålla ve terinärtjiinst 
9 

gäller vad i 5 § landskap sla~e11 QP folkhälso-

arbetet ~r stadgat .. 
Vad i de1111a lag är föreskrivet ou kou1:rnnal veterinär skall j äuväl 

giilla stadsveterinär, såvida ej annorlunda stadgas. 

2 §. 
För kornJunalveterinär skall finnas ett reglemente. Regler:ientet 

antages av ko:0.L1unens fullu~iktj_ge och fastställes av landskapsstyr:el

sen efter. jord- och skogsbruksuinisteriets hörande. 

Regleuentet skall fastställas oför?-Lndrat 9 likväl så, att cl~iri kan 

göras justeringar av rättelsenatur. Strider regle1'1ent.et L1ot lag eller 

förordning el ler är det c:m nars otindau[\.lsenl igt, skall det 2~ ter sänd as 

för DY behondling. 
Vicl ändring av fastställt regleuente skall ial{ttagas vad i 1 och 

2 i"101;1. är stadgat ou ut ar bet ande 9 godkännande och f aststä lland e av 

regle1Dentet. 
I regleIJentet slcall anges kor1:cmm1lveterinärs tjänsteornråde. 

3 §. 
Befinnes en äncla111ålsenli g reglering av veterinärvården påkalla 
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att k01~munal veterinärvård upprätthålles av koouunalförbund eller 

gen 011 annat saoarbete :uellru.1 k01:u;mner eller att ändring av eller upp

hävande av sai~arbetet fås till stånd 9 i;1en saDtycker 1:o_ · .ui1 1okE§ där

ti 11, äger landskap sstyre ls en avgöra ärendet .. 

4 §. 
Koramunalveterinär skall på sitt tjärrnteområde 

1) övervaka husdjursens all:wänna hälso- och sjukvård saut verka 

för f riiD jand e av denna och djurskyddet; 

2) läuna veterintirhjälp och o.:,1besörja andra därtill anslutna upp

gj_f ter; 

3) handha veterinärs åligganden i kor:munal kontrollanstalt för 

livsi;1edel, su:vida det ta icke ankorn::ier på någon annan veterinär i 

ko1JEmnens tjänst; 

4) övervaka den kontroll av från djurriket erhållna 1 för försälj

ning avsedda livsuedel 9 sou i andra kontrollanstalter i koununen ut

övas av veterinär; 

5) i saDarbete med övriga Gyndigheter i hygieniskt avseende över

vaka hanteringen, tillverkningen, f örl:idlingen 9 förvaringen 9 tran spor

ten och Eäluförandet av anir.1alisl·GJ,, för försäljning avsedda livswedel 

s m1t de lokaliteter och andra ställen, där sådan verksainhe t bedrives, 

så sori1 däror.1 är stadgat; 

6) handha i lagen orn bekäL.1pande av djursjukdomar, som IJed lätt

het spridu sig (FFS 488/60), avsedda åligganden; sant 

7) handha de övriga åligganden son enligt andra stadganden eller 

föreskrifter ankorn:1er på honou. 

5 § 0 

Korn:rnnalveterinär underlyder i sin tjänst kor;1uunens styrelse, så

vida ej annorlunda är stadgat. H811 är i sina i denna lag avsedda tjäns

teåligganden skyldig att iakttaga av jord- och skogsbru.ksr.1inisterie ts 

veteriniiravc1elning och landskaps styrelsen utfärdade före skrifter och 

anvisningar.. 

Kour:mnalveterincir skall vara bosatt inm] sitt tjthrnteouråde, såvic1 a 

land slrn,ps styrelsen icke på fraiirntä 1lning av koL1Dune11 annorlunda be-

s t9.L1E1er. 

6 §. 
Angående förordnande av lrnaruunalveterinär stadgas i 8 § förord

ningen den 30 april 1971 ou veterinärvården i landskapet 1land ( 28/71). 

KDrnllunalveterinär skall vara i Finland legi tinerad veteriniir. 

Koi:.:ipetenskrav för stadsveterinär är dessutoL1 att sökanden avlagt 

i riket föreskriven särskild exmuen för innehavare av stadsveterinär

t jänst. 
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7 § 0 

0 

Angående kouiJunalve teJinärs avlöning och pension sruJ.t far.Jiljepen

sion i sou utgår efter korn1mnalveterinär 9 gäller vad därou i riket är 

stadgat 9 c1ock så att landskaps styrelsen äger rätt att förordna oi;1 

storleken av koöiJUnalvete rinärs minimilön in orJ i rikets lag m:1 ve

terinärvård fastställda gränser. 

8 § 0 

Kour;rnnen skal 1 för annan veterinär i kd(1""urE.:t1 s tj!in st än stads
veterinär ordna tj ä:nst e bostad i sou uppfyller skäli._;a fordringar 9 jäiJte 

vär:ue sant 1110ttagningslokal ävensou övriga nödiga vårdlokaliteter 

och lokaliteter för behandling av patienter 9 såvida landskapsstyrel

sen icke godkänt en anna D reglering. KorJ1uunen är berättigad att av 

kora1;:iunal veterinären uppbära vederlag för tjänste bostaden eIJ lig t s ai:.:rn:ia 

grunder sou gi:iller beträffande tjfulstebostäder för innehavare av land

skaps tj~ 11 st eller -befattning 0 

Z) 9 ~· • 
Angående k01;u:mnalveterinärs rätt till arvoden för veterinärhjälp 

och intyg 9 sora li:ir.Jnats enskild 9 gäller vad diiror.1 i riket är stadgat. 

10 §. 
KorJJ.1mnalveterinär 9 so1J gör sig skyldig till tji:instefel eller för

SUlJwar skötseln av sina åligganden eller eljest vis ar sig ol3.E1plig 

för sin tjä:nst 9 kan skiljas från tjänsten. Beslut häro1JJ skall understö..l-~ 

las landskapsstyrdsen för fastställelse. 

Rörande kom~rnno.lveterinärs skyldighet att avgå vid fastställd 

ålder eller på grund av arbetsoföruåga gäller i till8L1pliga delar 

vad därou ~i,r stadgat angående innehavare av landskaps tjä:n st eller 

-befattning. 

11 §. 
F'ör upprätthållande av kouuunalvcterinärtjänst beviljar landskaps

styrclsen koEffmn landskapsbicl.ro.g i enlighet r;jed i riket gällande grun

der för stat-sunderstöd för E10tsvarande Lindauål och ned beaktande av 

landskapets avskilda liige och särförhållanden. 

För byggande av tjänstebostad och uottagningslokal för ko:L:JEmnal·

veterinär kan kourn.in i110E1 ra~1en för anslag i årsstat tilldelas land

skapsbidrag. 

KorJuun ~ soL1 är belägen i glest bebyggd trakt eller där trafikför

bindelserna är dåliga, kan o~n dess elrnno1Jiska bärkraft .~i.r synnm l.igen 

svag tilldelas tilläggsunderstöd för i 1 TilOD. avsedda utgifter. 

12 §. 

KornJ1.mal veterinär skall på förordnande av landskaps styrelsen del

taga i koupletteringskurs i veterini:irvå rd. Ersättning för res ekos tna-
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der och dagtraktamente erlägges härvid ur landskaps 1;:iedel enligt 

sarnIJa grunder sm"J ti 11 innehavare av l andskaps tjänst eller - befatt .... 

ning . 

13 §. 

063 

Enli g t denna lag erfor·derlig a kon 1;.rnnalveterinä rtjänster skall in 

r ä ttas senast inou ett å r efter det lagen trä tt i kraft. Lands kapssty

rels en kan dock bevilja u ·ppskov rned uppfyllande av här när.md sk yldi g

het. 

1 L1r § • 

Nämare föreskrifter an gående verk ställigheten och tilläEipningen 

av denna lag utfä rdas vid behov genow landskapsförordning. 

15 §. 
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1 973 och gen ow dens auma upp

h äves förordningen den 19 oktober 1904 angå ende ko E11JmnaldjurH'Lkare

t j än siB rn a ( FF S 5 5 I 0 4 ) • 
Tj änsteinnehavare 9 so1:1 ä r utnäund till innehavare av komrnunal

eller stadsveterinärtj L~n st i enli ghet ued tidjgars gä lland e stad

ganden och so m innehar tj änsten vid fastställelse av i 2 § avsett 

regle1-:Jente 9 överföres till i denna lag avsedd ko mrnunal- eller stads

veterinärtj 8nst 9 nä r reglewentet är fastställt. 

Utan hind er av vad i 7 § är stadgat on r ä tt till pension 9 bi be

hå ller innehavare av kornrnun :.llveterinärtj~inst den r ä tt till pension 

so m tillkorarner hon 011 enlig t ti«JJ.i g are gä llarid e lag. 

Mari eham.n 9 den 26 februari 1 973. 

Lantråd 

P " a lSLn dskaps styrelsens vä gnar: 

~Jti ltt~ ·~ 
Alarik HägfJ~"~---- / J /? ,/ 

\ lccc.rt 4'cz 
Lagberedningsche1'. Sune Carls ~n. 
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L a n d s k a p s f ö r o r d n i n g 
om veterinärvård. 

Med stöd av 14 § landskapslagen den 
terinärvård ( /73) stadgas: 

1 §. 

06 

1973 or.c ve-

Korrm:!unalveterinär åligger att utöver vad annorstädes är särskilt 
stadgat: 

1) inom sitt tjänsteområde bistå landskapsstyrelsen i den övervak-
ning som enligt denna lag åligger honom; 

2) verka för främjande av hälsovården bland husdjur sam~ i synner
het för bekämpande av djursjukdomar och förhindrande av dE?Tas sprid
ning samt övervaka att för dessa ändamål givna stadganden och före~ 
skrifter iakttages; 

3) ofördröjligen vidtaga å-cgärder 9 då Slilittaam djursjukdom ut
brutit eller hotar att sprida sig till hans tjänsteområde 9 samt ut
föra av jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelning eller 
landskapsstyrelsen påbjudna tjänsteåligganden 9 som följer av gällan
de stadganden om bekämpande av djursjukdomar 9 så ock om smittsamma 
djursjukdomar avlägga vederbörliga rapporter på sätt därom är särskilt 
stadgat eller föreskrivet; 

4) till bekämpande av smittsamma djursjukdomar övervaka förädling
en och annan hantering av råvaror från djurriket samt de inrättning
ar 9 i vilka dylik ve::;::ksamhet bedrives 9 ävensom transporten av nämnda 
råvaror och av dem till verkade p:eodukter; 

5) i angelägenheter rörande veterinärvården utan avgift giva land
skapets, statliga och kommunala myndigheter begärda råd, utlåtanden 
och intyg; 

6) bistå kommunerna i angelägenheter rörande godkännande av livs-·..--· 
medelslokaliteter och i sådant syfte företaga inspektioner samt även . 
eljest avge utlåtanden och tillhandagå med råd angående livsmedels-
lokali teter; 

7) fullgöra i 4 § 5 punkten ~andskapslagen om veterinärvård av-
redi övervakningsskyldighet genom att företaga inspektioner samt med
dela näringsidkarna anvisningar och inom gränserna för sina bef ogen
heter föreskrifter till avhjälpande av konstaterade missförhållan

den; 
8) företaga besiktningar på mjölkproduktionsplatser och meddela 

krea.tursägare och -innehavare anvisningar och inom gränse::rna :fö:r .Si

.na J>_e.~a.ae@_et~r _för~~l9:':~.fter ,~:l:ll -~yhJi:!~PcaP.Cl:e av !If:+fi!~förhållan.4en 
'i mjJ:>:l~A~t;e:r;ix,igen oep. Jadu'.går4; 
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9) bistå kommunerna i fullgörandet av de i hälsovårdslagen av
sedda åligganden, som gäller husdjur ävensom djur, soo hålles kopp
lade eller instäDgda, och i detta syfte verkställa inspektioner och 
göra nödiga framställningar; 

10) inom sitt tjänsteområde övervaka hälsoinspektörernas och livs
medelskontrollörernas arbete; 

11) vidtaga åtgärder för avhjälpande av fel? försummelser eller 
missförhållanden inom sitt tjänsteområde och vid behov inrapportera 
dem till vederbörande kommunala myndighet eller landskapsstyrelsen 
för vidtagande av åtgärder; 

12) föra dagbok över sin verksamhet och enligt anvisningar uppgjort 
kortr~gis~~r över ~mittsemma djursjukdomar? som han konstaterat; 

13) f~ro diarium över ingångna och expedierade skrivelser samt 
att för arkivet taga duplett av de sistnämnda samt av avgivna utlå
tanden och utfärdade intyg; 

1L~) före utgången av februari månad till landskapsstyrelsen inläm~ 
na över verksamheten föregående år uppgjord berättelse, som avfattas 
i enlighet med formulär~ vilket fastställes av landskapsstyrelsen; 

15) i arkivet förvara vid tjänsteutövningen tillkomna handlingar 
samt ordna och sköta dem i enlighet med givna föreskrifter och an
visningar; samt 

16) utföra övriga till sitt verksamhetsc:>mråde hörande åligganden. 
2 §. 

I reglemente för kommunalveterinär skall bestämmas bland annat om 
kommunalveterinärens~ 

1) ordinarie mottagningstider; 
2) regelbundna mottagningsresor, varvid skall föreskrivas att 

sådana resor åtminstone skall göras till Bränd), Kumlinge, Kökar och 

S,pttµnga ~o~mµner mi,~st e~ Bing i wåna,den; 
:., ., . - ' ·- . ' . ,._.. - '. 

3) fritid och jourtjän$.tj v-ilk..en på basen av ömses-id.ighet kan . ,.._ ~ ' -

gälla även grannkommuners områden; samt 
4) rätt att lämna veterinärhjälp utanför sitt tjänsteområde. 
I reglemente för den kommunalveterinär, vars tjänsteområde om

fattar Mariehamn 9 skall bestämmas bland annat om veterinärens: 
1) dagliga tjänstetid för fullgöranc1e av de åligganden som avses 

i 4- § 3 J 4 och 5 punkterna landskap slag en om veterinärvård; samt 
2) rätt att lämna veterinärhjälp utanför sitt tjänsteområde. 

3 §. 
Landskapsveterinär och kommunalveterinär äger rätt att i tjänste

utövningen erhålla handräckning av vederbörande landskapets? statliga 
och kommunala myndi'~heter. 
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4 §. 

066 

Lq.ndf3~~psbidragför upprätthållande av kommunalveterinärtjär:r.st 
skall sökas hos la~dskapsstyrelsen kalenderursvis före utgången av 
mars månad följande år. Ansökan skall göras P.2 blankett? som godkänts 

av landskapsstyrelsen. 
Landskapsbidrag utbetalas av landskapsstyrelsen kalenderårsvis 

i efterskott. Kommun är dock ber·ättigad att av landskapsbidraget 
för det löpande året kvartalsvis i förskott utfå sammanlagt högst 
tre fjärdedelar av det belopp~ som för närmast föregående år godkänts 
att utgå i landskapsbidrag. 

5 §. 
Närmare anvisningar angående tillämpningen av denna förordning 

meddelas vid behov av landskapsstyrelsen. 
6 §. 

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1973. 
Mariehamn 9 den 


