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LAGUTSKOTTETS betänkande

m 3/1964

i anledn i ng

av landskapsstyrelsens framställning till Ålands

-m

landsting med förslag t i ll landskapslag om till-

3/1964.

lämpning av sinnessjuklagen

i landskapet Ål and.

(m 8/1964)
Förenämnda framställning, varöver landstinget inbegärt lagutskottets
utlåtande, har utskottet behand l at och får för landstinget vördsammast
framhålla följande:

m 20/1962

I sitt betänkande

med anledning av lantrådets berättelse

till landstinget över landskapets förvaltning och ekonomiska tillstånd
under år 1961 framhöll lagutskottet, så vitt fråga~~m mentalvården inom
landskapet, följande:
"Av berättelsen framgår på sidan 12 ifråga om mentalvården, att uppgifter om antalet sinnessjuka i landskapet erhålles från församlingarna. Detta innebär en efterblivenhet för landskapets vidkommande,
tydligen beroende på att sinnessjuklagen (FFS 187/1952) och sinnessjukförordningen (FFS 448/1952) såsom lagar av blandad natur icke
antagits att gälla såsom landskapslagar. Möjligen kunde frågan genom landskapslagstiftning ordnas s å , att en mentalhygienisk v å rdbyrå kunde träda i verksamhet inom landskapet enligt sinnessjukförordningens mönster, upprättad av kommunalförbund."
Det behov, som framställningen avser att fylla, har sålunda redan
tidigare uppmärksammats i landstinget, som godkänt lagutskottets utlå tande över nämnda förvaltningsberättelse. Med hänsyn till omfattningen
av det lagstiftningsgebit, varom nu är ifråga, synes det även vara lämpligast att förfara, p å sätt landskapsstyrelsen föreslagit, nämligen
att rikets sinnessjuklag och sinnessjukförordning s ås om sådana förklaras tillämpliga i landskapet. Detta innebär, att enskilda lagrum i

la-

gen och förordningen böra antagas oförändrade, men landskapsstyrelsen
ombetros de uppgifter, som enligt författningarna handhavas av medici-

,I

nalstyrelsen och länsstyrelserna, med den begränsning, som självstyrelselagen stadgar.
Hänvisande till ovansagda föreslår utskottet därför VDrdsammast
att landstinget ville godkänna lagförslag et.
Mariehamn den 13 mars 1964.
På lagutskottets vägnar:
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Axel Kli)fschinoff
sekreterare.

Närvarande i utskot tet: Jan Erik Eriksson, ordförande, Eliel Persson,
Gustaf Jansson , Annemi Dahlblom och Nils Dahlman.
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