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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 24 /1980-81 med 

m1ledning av landskapsstyrelsens framställ

ning till landstinget med förslag till land

skapslag angående ändring av landskapslagen 

om folkhälsoarbetet. 

Landstinget har över ovan nämnda framställning inbegärt lagutskottets 

utlåtande. Med anledning härav får utskottet, som i ärendet hört landskaps
läkaren Ossian Svensson samt ledande läkaren Karl Fagerlund, vördsamt anföra 
följande. 

Angående skyldigheten för arbetsgivare att tillhandahålla företagshälsovard 

för sina anställda är stadgat i lagen om företagshälsovård (FFS 743/78) 

och i stöd av denna utfärdade bestännnelser. Denna lagstiftning är även 

gällande på Aland, eftersom den kan hänföras till arbetarskydd, vilket 

rättsområde enligt 11 § 2 mom. 9 p. självstyrelselagen faller inom rikets 

lagstiftningsområde. Däremot anser lagutskottet att lagstiftningen om fö

retagshälsovård för företagare och andra som utför eget arbete inte utgör 

arbetarskydd utan dessa stadganden är närrnast att hänföra till hälsovårds

och näringslagstiftningen och därmed till områden som faller under land

skapets behörighetsområde. 

Då det föreligger uppenbara svårigheter för de flesta företagare i land

skapet att själva på ett tillfredsställande sätt tillhandahålla föreskri

ven företagshälsovård föreslår landskapsstyrelsen nu att kommunalförbundet 

enligt föreliggande lagändring skulle åläggas att organisera och handha 

företagshälsovården så att arbetsgivarna från förbundet kan erhålla i lag 

förutsatta företagshälsovårdstjänster. Visserligen har konnnunalförbundet 

redan nu genom avtal med ett flertal arbetsgivare på frivillig väg anord

nat företagshälsovård men enligt vad utskottet erfarit saknar förbundet 

ännu möjligheter att helt täcka behovet av dylika tjänster förrän:ctidigast 

inom de tidsramar som angivits i lagens ikraftträdelsestadgande. De fri

villiga avtalen gäller i huvudsak de riskgrupper som nämnes i ikraftträclcl

sestadgandets 1 mom. 1 punkt. 

De tidpunkter som angivits i ikraftträdelsestadgandet ligger mellan två och 

fyra år efter de tidpunkter som är förutsatta i statsrådets beslut om före

tagshälsovård. Utskottet har särskilt behandlat möjligheterna att föreslå 

vissa förskjutningar i tiden för ikraftträdandet~ men funnit att kommunal

förbundet saknar resurser för ett tidigareläggande av åtgärderna. Med ianke 

på att lagen publiceras tidigast i juni 1981 föreslår utskottet dock att 
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i 1 mom. 1 punkten nämnda företagares anmälan om att folkhälsoförbundet 

skall ta hand om företagshälsovården bör vara förbtmdet till~ 

handa senast den 31 december detta år och inte den 31 juli som landskaps

styrelsen föreslagit. 

För sjömännens del kan hälsovården uppdelas i fyra olika grupper, egentlig 

företagshälsovård, läkarundersökning enligt förordningen om läkarunder

sökning av sjömän, tandvård samt allmän hälsovård och sjukvård oberoende 

av sjömans hemort. Då det gäller allmän hälso- och sjukvård oberoende 

av sjömans hemort skulle sådan service tillhandahållas redan den 1 juli 

1981 medan företagshälsovård skulle erbjudas av kommunalförbundet tidi

gast den 31 juli 1986 och tandvård tidigast den 1 januari 1987. Dessa 

tidpunkter är visserligen senarelagda än motsvarande tidpunkter i riket 

men beror som nämnts på bristande resurser hos kommunalförbundet. 

Enligt 2 § förordningen om läkarundersölming av sjömän skall det särskilt 

stadgas om sådan sjömanshälsovårdscentral, som på Aland tillhandahåller 

i förordningen avsedd service. Såvitt utskottet uppfattat innebörden av 

detta stadgande riktigt skulle därmed avses nu föreliggande ändring av 

landskapslagen om folkhälsoarbetet. I praktiken skulle detta betyda att 

landskapsstyrelsen skulle kunna godkänna ett privat läkarföretag såsom 

sådan sjömanshälsovärdscentral till dess lagen trätt i kraft och därefter 

så länge landskapsstyrelsen enligt ikraftträdelsestadgandets 2 mom. be

friat kommunalförbundet från skyldigheten att ge sådan service. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga det i fram

ställningen ingående lagförslaget oför

ändrat dock så att slutstadgandet får föj

jande lydelse: 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1981, dock så att kommunalförbundet 

åligger att anordna i 13a § 1 mom. 1 punkten avsedd tandvård senast den 

1 januari 1987 samt så att kommunalförbundet är skyldigt att tillhandahålla 

i 13 § 1 mom. 7 och 8 punkterna samt 13a § 1 mom. 2 punkten avsedd före

tagshälsovård som följer: 

1) senast den 31 juli 1983 i fråga om personer sysselsatta med brytning 

av mineraliska produkter, skogshushållning, trävarutillverkning, ler-, glas

och stc.mprocluktti 11 verkning, verkstadsvarutil lvcrkning, husbyggnadsvcrks:un-· 

het samt tillverkning av kemiska produkter, petroleumprodukter, gummi och 

plastvaror, såvida kommunalförbundet meddelats senast den 31 december 1981 

i enlighet me<l 13 § 1 mom. 7 punkten; 
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(2) likasom i landskapsstyrelsens framställning); 

(3) likasom i landskapsstyrelsens framställning). 

(2 och 3 mom. likasom i landskapsstyrelsens framställning. 

Mariehamn den 17 februari 1981. 

På lagutskottets vägnar: 

Sune Carlsson 

ordförande och sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordföranden Sune Carlsson, v.ordförande Berg, leda

möterna Eriksson, Bert Häggblom och J.-E.Lindfors(delvis) samt ersättarna 

Olof M. Jansson(delvis) och Roald Karlsson (delvis). 


