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F'rar.rnt. nr 31/1973. 

LAGUTSKOTTETS betänkande nr 25/1972~73 

Ded anledning av Ålands landskapsstyrelsep 

framställning till Ålands landsting med för

slag till landskapslag o:t:1 kouuunal vete

rinärvård och till landskapslag angående 

ändring av landskapslagen 01;1 folkhi:ilsoar

betet. 

l\lled anledning av ovannännda framställning? varöver Lands tinget i:p

begärt utskottets utlåtande~ får utskottet Vördsarat anföra följande~ 

I sitt betänkande r,1ed anledning av landskapsstyrelsens frru:1Ställ~ 

ning nr 5/1973 i sam1JJ.a äone (L.U.bet.nr 14/1972-73) har utskottet 

fr&Jfört sina synpunkter på lagstiftningsbehörigheten och behovet av 
en lagstiftring på detta owråde i den allmänna motiveringen. Dessa 

synpunkter omfattar utskottet fortfarande och hänvisar därför till 

sagda betänkande för att undvika upprepning av det där anfördc:i.o 

Utskottet hade vid ovannä:cmda behandling av det tidigare lagför-

s laget fran1fört? att det synes utskottet nödvändigt att veterinär

vården organiseras på interkoEmmnal basis antingen med ett stirskil t 

ko~mmnalförbund eller genom ett sanmanförande ned det kou11mnaJförbund 
1 ~ 
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för folkhälsoarbetet, varom ett förslag redan då var under behandling 1 

i Lands ting-et. Sedermera har landskapslagen OEl folkhälsoarbetet trätt 

i kraft och det i denna förutsatta korn.:aunalförbundet 'trätt i verlrnarn~ 

het. Landskapsstyrelsen har därför valt att anförtro detta koLmunal

f örbund också veterinärvården, vilket utskottet ornfattar. 

Skillnaden Elellan koDDunalveterinär och stadsveterinär beträffande 

ko:LJpetenskrav och avlöningsförhållanden framgår endast vid en jäE1fö,

relse r:1ed motsvarande stadgan den i rikslag. Utskottet vill dt~rför 

understryka, att tillsvidare denna skillnad inte kan utjäDnas i land
skapet fastän stadsveterj_nliren enligt förslaget skulle övergå i kord,~ 

nunalförbundets tjänst. Detta frrnagår också av lagförslagets 11 § 

2 rnom. 

Kostnadsfördelningen för kommunernas del tagande i korn:aurmlförbun

dets utgifter föreslår landskapsstyrelsen 0111reglerade genoD ändring 

av 5 och 2~L § § landskap slagen orn folkhälsoarbetet. Utskottet har fup

n it att förslaget också till denna del kan oofattas, då fördelningen 

på detta sätt borde ned.föra en Böjligast jämn belastning för koIJrnuner~ 

na och sm-::itidigt hänsyn tagits till principerna för ko1;:ipensation av 

landskapsbidragen. 

Detaljnotivering . ........,. === . 

Ji.c'1ndskapslq_gen om komrimnal veterinärvård. 

L.h Landskapsstyrelsen har uteli::innat det tidigare (8 § 2 ElOLl.) 

ingående stadgandet om kouounalveterinärs rätt att kvarstå i tjänst 

med hänvisning till 14 § landskapslagen angående utnämningsbrev för 
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innehavare av landskapet Ålanc~s tjänster och fasta befattningar saLlt 

om deras rätt att kvarstå i sin tjänst eller befattning ävensou 

skyldighet att därifrån avgå (7/29). :Oå stadgandet endast gäller 

la11dskapets tjänst eller befattning men inte koncmnal sådan~ anser 

utskottet att stadgandet bör ingå i lagen od1 har återinfört det i 

denna paragraf såsoo ett nytt 2 mom . 

.Ändringen är av redaktionell natur. 

Landsi<:apslagen=§Pgående jinclring av landskapslagen om folkhälsoar8f3t. 

24 §. Utskottet har rättat ett skrivfel. 

Med hi?cnvisning till det anförda får utskottet vördsaut föreslå~ 

att Landstinget Dåtte antaga lagförsla

gen med följande ändringar~ 

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

oo komounal veterinärvård. 

7 §. . 
.Angående kor:irJunal veterinärs------( 1 rnom. )------till kour:mnen. 

Ou koIJounalveterinärs rätt att kvarstå i tjänst stadgas i rikets 

9 §. 

Enligt denna lag erforderliga koLmmnal veterinärstjänster skall 

inrättas senast inom ett år efter det lagen trätt i kraft. Landskap$-

styrelsen kan dock bevilja uppskov 

skyldighet. 

uppfyllande av här näund 

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

angående ändring av landskaps lagen 0E1 folkhälsoarbetet. 

24 §. 
Jför de kostnader 9 solil enligt 5 § påföres korn;mnerna 9 utgår till 

envar rnedlei,1Skomiuun landskapsbidrag i enlighet rJed i riket gällande 

grunder för statsunderstöd för notsvarande ändamål och ned beaktandti 

av landskapets avskilda läge och särförhållanden SEJJjJt rådande pris~ 

läge och befolkningens särskilda levnadsbetingelser. Sai~1tliga kor;_1uu~ 

ners på detta sätt beräknade bidrag skall likväl justeras med en oc~ 

s&111Tia procentsats så 9 att de sarnnanlagt uppgår till det belopp son 

E1edlenskonL.mne rna enligt i riket tillär::ipad kostnadsfördelnin skulle 

tills2rc1IJEU1S erhålla i bidrag för ifrågavarande ända111ål. Vid bevil j ap

de av ökat landskapsbidrag skall k01m:auns kostnader för kour;:rnnalför

bundet beaktas till belopp 9 som enligt den i riket tilläl:;:ipade kost

nadsfördelningen skulle påföras k01,1munen. 
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