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LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande Ng 

2/1959 med anledning av landstingsmannen Harry 

Lindf ors motion angående landpkapslag om trak

tamenten åt tuberkulospa:Gienter i landskapet 

Åland. 

Sedan lands~inget remitterat förenämnda lagmotion till lag- och 

ekonomiutskottet, har utskottet behandlat densamma och därvid funnit 

att vissa förbättringar jämfört med den nu gällande lagen beaktats 

i det nya lagförslaget. Beträffande kravet på att konvalescent bör äga 

åländsk hembygdsrätt fö r att kommun skall vara berättigad erhå lla er

sättning av landskapsmedel har en viss oenighet rått inom utskottet, 

varvid majo~iteten ( 3 ) ansett sagda krav ofrånkomligt med hänsyn till 

att just landskapets enskilda medel användas för ändamålet, varvid en 

v iss återhållsamhet bör iakttagas. Minoriteten (2) ansåg däremot att 

endast rent humanitära synpunkter borde vara avgörande och att ekono

miska aspekter överhuvudtaget icke borde anläggas i dylika fall. 

Den av motionären föreslagna ändringen av 4 § i den nu gällande 

lagen i ämnet har utskottet icke till fullo kunnat omfatta. Utskottet 

har dock såtillvida enats med motionären, att fö re intagningen på sana

torium erhållen socialhjälp icke skall verka på sak vid beviljandet av 

ersättning för traktamenten efter utskrivni ngen. Däremot bör enligt ut

skottets åsikt konvale~cent, som omedelbart efter utskrivningen bevil

jats eller bort beviljas full socialhjälp, icke åtn juta dylikt trakta

mente, eller i varje fall kommun icke vara berättigad till ersättning 

för sådana traktamenten. I anledning härav har utskottet infört ett nytt 

moment i lagförslagets 4 ~. 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 1960. 

De övri ga ändr i ngarna äro närmast av redaktionell natur. 

Hänvisande till vad ovan anförts får lag- och ekonomiutskottet vörd

samt föreslå att, 

Landst inget ville antaga följande 

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

om traktamenten åt tuberkulospatienter i landskapet Åland. 

I enlighet med Ål ands landst ings beslut stadgas: 

1 §. 
Mindre bemedlad eller medellös konvalescent som äger å ländsk hem

bygdsrätt och behandlats för tuberkulös sjukdom vid sanatorium, kan 

efter prövning beviljas traktamente enligt vad nedan stadgas. 

2 §. 
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Traktamente beviljas av socialnämnden i den kommun, där konvalescen

ten, före intagning i sanatorium, hade sitt fasta bo och hemvist eller 

om han icke har fast boningsort där han senast var mantalsskriven . Dä r 

skäl därtill äro, kan socialnämnd återkalla beslut om beviljat trakta

mente, 

Ansökan om traktamente bör göras på av landskapsstyrelsen fastställd 

blankett, och därtill foga utredning om sökandens åider, familjeför

hållanden, utlåtande av läkare om sjukdomens art och sökandens ar?ets

förmåga, samt i tvistiga fall utredning över åländsk hembygdsrätt, I 

ansökan bör jämväl uppgivas, om sökanden åtnjuter lön eller understöd 

under konvalescenttiden och vem som erlägger dessa förmåner. 

Sökanden är skyldig att tillhandagå socialnämnden· med alla de upp

lysningar och annan utredning, som för ärendets avgörande anses vara 

av nöden. 

Traktamente utbetalas åt sökanden förskottsvis. Där missbruk kan 

tänkas förekomma utbetalas traktamente på annat lämpligt sätt. 

3 §. 
Traktamente beviljas till högst det belopp, som fastställts av kom

munens fullmäktige. 

4 §. 
För de kostnader, kommun åsamkas genom beviljande av traktamente 

eniigt denna laridskapslag, äger kommun rätt att erhålla ersättning ur 

landskapsmedel med hälften av belöppe t av utbetala de traktamenten, lik

väl med högst etthundrafemtio mark per konvalescent odh dag och för 

högst nittio dagar omedelbart efter utskrivningen från sanatoriet eller 

annan motsvarande sjukvå rdsanstalt. 

Ersättning erlägges ej för traktamente, som beviljats konvalescent, 

vilken omedelbart efter sanatorievården å tnjöt eller bort åtnjuta full 

försörjning genom socialhjälp. 

I första momentet nämnd ersättning bör, vid äventyr att rätten till 

ersättning förverkas, hos landskapsstyrelsen skriftligen ansökas före 

utgången av mars månad å ret efter det traktamente utbetalats. Till er

sättningsansökan skall bifogas i § 2 mom, 2 nämnda ans ökan och utred

ningar samt kvitton. 

5 § , 

Denna landskapslag träder i kraft den 1 januari 1960. Genom den

samma upphäves landskapslagen den 18 juli 1956 om traktamenten å t tu

berkuloskonvalescenter. 

Ma-
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riehamn den 16 mars 1959. 
På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

/;. ~ ~ r\ 

~~. 
Valter Nordas 

ordförande. 

Curt Carlsson 
sekreterare. 
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Närvarande i utskottet: Valter Nordas, ordförande, Viktor Arvids
son, Paul Blomqvist, John Johansson och Harry Lindfors. 


