
m 6/1967. 

LAGUTSKOTTETS betänkande m 6/1967 över land

~kap~styrelsens framställning till Ålands lands

ting med förslag till landskapslag om hälsovården. 

(m 17/1967). 

Förenämnda framställning, varöver landstinget inbegärt lagutskottets 

utlåtande, har utskottet behandlat och får för landstinget vördsammast 

framhålla följande: 

Av Republikens Presidents i framställningen avskrivna brev till land-

skapsstyrelsen 

tingets beslut 

hälsovård fått 

av den 7 innevarande anril framgår, av vilka orsaker lands 
. -

av den 21 november 1966 om antagande av landskapslag om 

förfalla. Dessa hänföra sig enbart till § 36 i lands-

tingsbeslutet. Detta lagrum har landskapsstyrelsen nu omformulerat i nog

grann överensstämmelse med rikets hälsovårdslag av den 27 augusti 1965, 

vilket visat sig vara nödvändigt, då landstinget i för~liggande hänseen

de saknar egen lagstiftningsbehörighet. I övrigt överensstämmer lagför

slaget med landstingsbeslutet av den 21 november 1966. 

Utskottet omfattar lagförslaget till alla delar, dock sålunda, att 

tidpunkten för lagens ikraftträdande - den 1 juli 1967 - kan anses vara 

alltför optimistiskt beräknad. Det är nämligen osannolikt, att lagen 

skall kunna promulgera~ före nämnda dag. Utskottet föreslår därför, att 

91 § ändras sålunda, att lagen träder omedelbart i kraft, vilket inne

bär att den skall träda i kraft, då den publiceras i Ålands författnings

samling. 

Följden av att 36 § antages i föreslagen lydelse måste medföra, att 

3 § 2 mom. landskapslagen den 1 augusti 1946 om centralsjukhus i landska

pet Åland (26/1946) bör ändras sålunda, att lagrummen icke komma att stå 

i strid med varandra. Utskottet förutsätter, att landskapsstyrelsen i 

sinom tid skall inkomma med framställning härom. 

Enligt ovansagda föreslår utskottet därför vördsammast, 

att landstinget ville godkänna lagförslaget, 

dock sålunda, att 91 § erhåller följande lydelse : 

"91 § . 
Denna lag träder omedelbart i kraft. Genom densamma upnhäves land

skapslagen den 17 april 1947 om hälsovården i landskanet &land (11/47) 

jämte däri senare gjorda ändringar samt landskapslagen den 17 april 

1947 innehållande hälsovårdsstadga för landskapet &land (12/47), till 

de delar stadgandena i sistnämnda landskapslag stå i strid med stadgan

dena i denna landskapslag. I övrigt skall landskapslagen innehållande 

hälsovärdsstadga för landskapet &land förbliva gällande, till dess med 

stöd av 90 § denna lag utfärdad landskapsförordning träder i kraft.~ 
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Mariehamn den 21 april 1967. 
på 

ordförande. 

Närvarande i ut-!'ökottet: Jan Erik Eriksson , ordförande, Elie l Persson, 

Gustaf Jansson, Fridolf Karlsson och Nils Dahlman. 


