LAG- ~ch EKONOlVIIUTSKOTTETS betänkande N~ 1/

1955 med anledning av landstingsman Rauha Åkerbloms m.fl:s hemställningsmotion att landstinget
m i/1955.
mätte uppmana landskapsstyrelaen att i brådskan-I
de ordning låta utreda under vilka former lungsjuka konvalescenters utkomst och effektiva eftervård kan bestridas med landskapets medel
samt till landstinget inkomma med förslag därom.
Utskottet har i ärendet tagit del av tuberkuloslagens bestämmelser
(FFS 694/1948) samt det kommittebetänkande angående konvalescenttrakta-I
llienten, som up~gjordes år 1953 åv den på Tuberkulosförbundets r.f. initiativ tillsatta kom.mitten. I saken har utskottet hörtsooialsekreteraren i Mariehamn Harry Li~dfors beträffande möjligheten för den praktiska tillämpningen av nämnda kommittes förslag.
Utskottet har såtillvida enhälligt•omfattat motionärernas åsikter,
att utskottet anser, att frågan om konvalescenternas eftervård och utkomst är viktig och behöver utredas samt att landskapsstyrelsen därvid
har skäl att taga vissa initiativ.
I själva sakfrågan nödgas utskotte t dock understryka, att hithörande frågor enligt gällande tuberkuloslagstiftning huvudsakligen ankomma
på kommunerna, Utskottet är dock även här ense med motionärerna om
att kommunerna, åtminstone de flesta, på grund av andra stora utgifter
både på sjukvårdens och socialvärdens områden ha svårt att ikläda sig
några kostnader för detta slags tuverkulosvård.
Försåvitt frågan gäller eftervärd torde enligt utskottets mening
följande alternativ böra prövas&
1) inrättande av sådan särskild avdelning vid Ålands oentralsanat orium, som skulle ombesörja arbetsvård och undervisning enligt stadgandet i § 4 mom. 3 i tuberkuloslagent
2) inrymmande i tuberkulosbyråns arbetsprogram av sådan eftervärd,
som enligt § 9 punkt 6 i gällande tuberkulosförordning (726/1948) kan
hänföras till tuberkulosbyråf
3) slutande av avtal med någon organisation, exempelvis Föreningen
Folkhälsan på Åland, om anordnande av dylik eftervård sålunda, att
organisationen kunde komma i åtnjutande av sådant understöd, varom
stadgas i § 32 av tuberkuloslagen.
Beträffande erläggande av konvalescenttraktamente är detta en kommunal angelägenhet, för vilken statsanslag enligt utskottets uppfattning för närvarande icke kan påräknas. Om det alltså förutsättes, att
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kommunerna icke skola kunna bära en dylik tilläggsutgift, skulle densamma därför böra utgå från landskapets enskil.da medel, förutsatt att
landstinget anser, att landskapet bör ikläda sig ansvaret för erläggande av nödiga konvalescenttraktamenten.
Då frågan måste betraktas som angelägen, föreslår lag- och ekonomiutskottet vördsamt,
att Landstinget mätte hemställa hos landskapsstyrelsen om åtgärder för att eftervård
skall kunna erhållas i landskapet Åland för tuberkuloskonvalesoent er samt att landskapsstyrel
sen i samband med budgetbehandlingen för år
1956 skulle överväga möjligheterna att av landskapets medel utgiv,a konvalescenttraktamenten
samt bidrag åt sådan organisation, som omhänder
har eftervård för tuberkuloskonvalescent~,;r.
Mariehamn den 16 mars 1955·
På lag- och ekonomiutskottets vägnart
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~ Martin Isaksson.
Närvarande i utskotteti ordföranden Albin
hansson, viceordföranden Nordas samt ledamöterna Sjöstrand, Trygve Johansson och John Johans son.

