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LAG- ') .U EKONOMIUTSKOTTETS betänkande Ng 7/ 

1956 med anledning av landskapsstyrelsens 
framställning (19/1956) till Ålands landsting 
med förslag till landskapslag om traktamenten 
åt tuberkuloskonvalescenter. 

Lag- och ekonomiutskottet omfattar landskapsstyrelsens lösning av 
frtgan om ·atödand~t av traktamentesbetalning åt tuberkuloskonvaloscen
ter. På av landskapsstyrelson anförda och av Herr Lantrådet i remiss
debatton ytterligare utvecklade grunder kan det icke bli fråga om att 
b~vilja landskapsbidrag för traktamente, där kommun med egna medel är 
s•::.rlr1ig att lämna full socialvård. Med hänsyn till grunden för utgöran
c1..; c.v landskapsskatt vore det oriktigt att från kommunerna avlyfta ut
e; ·.f 1;,...:r, som Glj Gs borde täckas med kommunalskattemedel. Understöd av 
landskapets medel bör icke ges för traktamente åt andra än medellösa 
eller mindrebomedlade. 

Mesjlighet att pröva sådant medellöshetsförhållande finnes för social
nämn.den och verkställes även i andra fall. 

3 §:s stilisering bör ändras så, att fullmäktige omfattar både kom
munalfullmäktige och stadsfull:mäktige. 

Utskottet föreslår därför vördE'.:"J 't, 

L.:; i; Lc,ndstinget skulle antaga lagför
slaget i följande lydelse: 

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

om traktamente åt tuberkuloskonvalescenter. 
I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

1 §. 
Mindrebemedlad eller medellös konvalescent, som behandlats för tu

berkulös sjukdom vid sanatorium, kan efter prövning beviljas traktamen
te enligt vad nedan stadgas. 

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

tm1 hr,r sitt bo och hemvist. Där skäl därtill äro, kan socialnämnden 
åi;1.n"::alla beslut om beviljande av traktamente. 

Till ansökan om traktamente, som bör göras på av landskapsstyrelsen 
fastställd blankett, skall fogas utredning om sökandens ålder, familje
förhållanden och utlåtande av läkare om sjukdomens art och sö~andens 
arbetsförmåga. I ansökan bör jämväl uppgivas, om sökanden åtnjuter un
deratBd under konvalescensen och vem som erlägger detta understöd, 

Sökande är skyldig att tillhandagä socialnämnden med alla de upp
lysningar och annan utredning, som f:')r ärendets avgörande anses vara av 
nöden. 
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3 §. 

83J 

Traktamente beviljas till högst det belopp, som fastställts av kom
munens fullmäktige. 

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

ligt denna landskapslag, äger kommun rätt att erhålla ershttning ur 
landskapsmedel med hälften av belor:'2t av utbetalade traktamenten, lik
väl med högst etthundrafemtio mark p~r konvalescent och dag och för 
högst nittio dagar omedelbart efter utskrivning frän sanatorium. eller 
annan sjukvårdsanstalt. 

Ersättning erlägges ej för traktamente, som beviljats konvalescent, 
vilken omedelbart före sanatorievården åtnjöt full försörjning genom 
socialhjälp. 

5 §. 
Denna landskapslag träder i kraft den 1 januari 1957. 
Mariehamn den 13 mars 1956. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

/M~-uC--Z..AU~~ 

Johansson 

fart in 
Närvarande i utskottet: ordföranden Albin Jo sson, viceordföranden 
Nordas samt ledamöterna Arvidsson, John Johansson och Sjöstrand. 


