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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 22/1979-80 

med anledning av ltm. Roald Karlssons m.fl. 

hemställningsmotion till landskapsstyrel

sen om inrättande av en giftnämnd i land

skapet. 

Landstinget har över ovannämnda motion inbegärt lagutskottets 

utlåtande. Med anledning härav får utskottet, som i ärendet hört 

landskapsläkaren Ossian Svensson och landskapsveterinären Rolf 

Vennström, vördsamt anföra följande. 

Enligt självstyr selagen 11 § 2 mom. 15 punkten hänförs till 

rikets lagstiftningsbehörighet bland annat lagstiftning om till

verkning, förvaring och försäljning av gifter och gifthaltiga 
preparat. I enlighet med förordningen den 4 maj 1973 om hälso
och sjukvårdsförvaltningen i landskapet Åland (28/73) ankommer 

det dock på landskapsstyrelsen att bevilja tillstånd för till

verkning, förvaring och försäljning av gifter av andra klass och 

av ämnen i vilka ingår gifter av andra klass. 

Förutom det formella tillståndsbeviljandet ombesörjer land

skapsstyrelsen i viss mån också övervakning av hur giftpreparat 

förvaras. Härom underrättas även brandkårerna eftersom giftprepa

rat kan utgöra särskild fara vid bränder och andra olyckor. 
Den egentliga användningen av giftpreparat övervakas av 

arbetarskydds~ och hälsoinspektörerna. Föreskrifter om använd

ning och förvaring av gifter finns bl.a. i lagen om gifter (FFS 

309/69) och i strafflagen. 

I situationer när allvarlig fara för människors hälsa eller 

liv föreligger, ankommer det självfallet på jourhavande läkare 

eller centralsjukhusets akutmottagning att giva erforderlig 

service. Vid förgiftningsfall har sjukvårdspersonalen möjlighet 

att erhålla råd från giftinformationscentralen i riket. 
För närvarande planeras en omorganisation av hälsovårdsför-

val tningen i landskapet. Enligt planerna har cet föreslagits att 

en samarbetsdelegation skulle tillsättas bestående av represen

tanter från Mariehamns, Norra Ålands och Södra Ålands hälsonämnder. 

En sådan delegation kunde även lämpligen handlägga 

frågan i anslutning till användning och förvaring av gifter 

oc~ gifthaltiga ämnen. 
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Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte förkasta föreliggan

de hemställningsmotion. 

Mariehamn den 9 april 1980. 

På lagutskottets vär,nar: 

Sune Carlsson 

ordförande 

Lars Karlsson 
sekreterare 

Närvarande i utskottet: ordföranden Carlsson, viceordföranden Berg 

(delvis), ledamöterna A.Häggblom, B.Häggblom och Lindfors samt 

ersättaren Eriksson (delvis). 


