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SOCIAL- OCH MILlÖUfSKOTTETS BETÄNKANDE 
Ändring i ett antal landskapslagar av regler för överklagande av beslut fattade 

av hälsonämnden 

1997-98 

SAMMANFATTNING 

Landskapsstyrelsens förslag 

nr 1 

FR nr31 

Landskapsstyrelsen föreslår att besvärsbestämmelserna i landskapslagarna om hälso- och 

sjukvården, om hälsovården, om tillämpning i landskapet Åland av lagen om livsmedelshygien 

i fråga om animaliska livsmedel, om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om 

produktsäkerhet, om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier och om 

tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om livsmedel ändras. 

Enligt förslaget skall den sakägare som önskar ändring i ett beslut fattat av hälsonämnden begära 

rättelse hos myndigheten. Det beslut som fattas i anledning av ett rättelseyrkande kan i sin tur 

överklagas hos Ålands förvaltningsdomstol. Denna bestämmelse infogas i 14 § landskapslagen 

om hälso- och sjukvården. I de övriga lagarna i framställningen intas en hänvisning till 

bestämmelsen om ändringssökande i hälso- och sjukvårdslagen. 

Utskottets förslag 
Utskottet tillstyrker landskapsstyrelsens förslag med vissa ändringar av teknisk eller språklig 

natur. 

UTSKOTTETS SYNPUNKTER 
Landskapsstyrelsens framställning avser att överföra handläggningen av besvär angående 

hälsonämndens beslut från landskapsstyrelsen till Ålands förvalningsdomstol. Utskottet har 

tidigare behandlaf'samma fråga i betärikandet nr 6/1996-97. Utskottet ansåg i betänkandet att 

förslaget att införa" en möjlighet för en missnöjd part att begära rättelse av ett beslut hos den 

beslutande myndigheten är ändamålsenligt och förenligt med den enskildes behov av rättsskydd. 

Utskottet ansåg dessutom det motiverat att överföra handläggningen av besvär från landskapssty

relsen till Ålands förvaltningsdomstol. I betänkandet påpekades dock att den aktuella bestämmel

. sen bör·kompletteras med vissa regler om myndighetens handläggning av ett ärende. 

Utskottet konstaterar att synpunkterna i ovan nämnda betänkande endast delvis har beaktats i 
föreliggande fram8tällning; Utskottet framförde där att det i de lagar som reglerar hälsonämndens 

verksamhet och i landskapslagen om hälso- och sjukvården bör finnas bestämmelser om en 

skyldighet för myndigheten att ge anvisning om rättelseyrkande eller besvär. Regler bör också 
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finnas om delgivning till sakägare. Några sådana bestämmelser föreslås inte i framställningen. 

Bestämmelser om delgivning och en myndighets skyldighet att lämna anvisningar om än

dringssökande är avsedda att tillgodose den enskildes rättssäkerhet. Det är inte klart huruvida 

den enskildes rättssäkerhet med avseende på de här frågorna tillgodoses med stöd av någon 

annan lagstiftning om nämnda bestämmelser inte intas i de lagar som framställningen rör. 

Enligt vad utskottet har fått erfara har landskapsstyrelsen för avsikt. att utreda vissa frågor som 

angår besvär och med dem sammanhängande bestämmelser. Utskottet vill understryka vikten 

av att en sådan utredning genomförs så att eventuella lagstiftningsåtgärder kan vidtas. Då 

utskottet anser att nämnda utredning bör inväntas föreslår utskottet inte några ändringar i fram

ställningen med avseende på de nämnda· frågorna. 

I övrigt föreslår utskottet endast några mindre ändringar av språklig eller teknisk natur. 

ÄRENDETS BEHANDLING 
Lagtinget har den 17 september 1997 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över framställ

ningen. 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Erland, vice ordföranden Harry Eriksson 

samt medlemmarna Beijar och Pehrsson. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

att Lagtinget måtte anta de i framställning

en ingående lagförslagen med följande 

ändringar: 

1) LANDSKAPSLAG 
om ändring av 14 § landskapslagen om hälso- och sjukvården 

(Ingressen lika som i framställningen). 

14 § 

En sakägare som är missnöjd med ett beslut som styrelsen för Ålands hälso- och sjukvård 

eller hälsonämnden har fattat kan inom 21 dagar, räknat från den dag beslutet delgavs veder

börande, skriftligen begära rättelse hos den beslutande myndigheten. I rättelseyrkandet, som 

läggs till grund för myndighetens prövning, skall anges vilket,be~lut som önskas rättat och de 

omständigheter som rättelseyrkandet grundar sig på. Ett rättelseyrkande skall behandlas utan 

dröjsmål. ' 
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Ett beslpt som styrelsen för Ålands hälso- och sjukvård eller hälsonämnden fattat med 

anledning, av ett rättelseyrkande får överklagas hos Ålands förvaltningsdomstol. Överklagandet 

skall ha inkommit till domstolen inom 30 dagar från delgivningen av beslutet. 

Bestämmelser i annan lag som begränsar rätten att överklaga ett beslut fattat av styrelsen 

för Ålands hälso- och sjukvård eller hälsonämnden gäller före bestämmelserna i denna lag. 

2) 

3) 

(Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen). 

LANDSKAPSLAG 
om ändring av 85 § landskapslagen om hälsovården 

(Ingressen lika som i framställningen). 

85 § 

(Lika som i framställningen). 

Denna lag träder i kraft den (uteslutning). 

LANDSKAPSLAG 
om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om 

Iivsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel 

I enlighet med lagtingets· beslut fogas till 3 § landskapslagen den 30 december 1997 om 

tillämpning i landskapet Åland av lagen om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsme

del (97197) ett nytt 4 mom. som följer: 

3 § 

(Lika som i framställningen). 

Denna lag träder i kraft den (uteslutning). 
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4) LANDSKAPSLAG 
om ändring av 6 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfätt

ningar om produktsäkerhet 

(Ingressen lika som i framställningen). 

6§ 

(Lika som i framställningen). 

Denna lag träder i kraft den (uteslutning). 

5) L AN D S K A PS L A G 
om ändring av 3b § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksför

fattningar om kemikalier 

(Ingressen lika som i framställningen). 

3b § 

(Lika som i framställningen). 

Denna lag träder i kraft den (uteslutning). 

~ LANDSKAPSLAG 
om ändring av 3b § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland 

av riksförfattningar om livsmedel 

(Ingressen lika som i framställningen). 

3b § 

(Lika som i framställningen). 

Denna lag träder i kraft den (uteslutning). 


