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STORA UTSKOTTE~S. betänkauq~ nr 30/i972-
73 ued anledning av , Åland~ - la~d~kaps 's ,ty;ei~~ 
:t;r2rnst ~111~ing ti11 ··· Åi~?a~ -- J:andst~ng - ~ue~ . ;t;~ ;_ 

slag till . lcmdf3.lg1p s+?~g gp kon1mv.nal ve:teripär 

vä r _d, 

La?adstinget, som i ärendet fått . mottaga lagutskottets betänkande nr 

14/1972-73, f1C1r däröver inbegärt stora utskottets utlåtande . 

Under lagf.örslagets · behandling i stora utskottet har landskaps lagen 

om f olkhälsoarb(3tet godkänts ;för ikraftträdande , . ;p~t koomunal förbund , 

001'.n ·skall ömb.änderha --ä.et I{Ö mrnmi~la folkhälso~-~beiet, är under bildande . 

Ytterligare har ett flertal kor,iilluner uttalat sig därom 9 att detta kom

munalförbund även borde övertaga den kommunala veterinärvå rden genom 

direkt stadgande i lag . Denna tanke har lagutskottet varit inne på i 

detaljmotiveringen till 1- 3 §§ i .sitt .be tänkande, ehuru förslag då ej 

kunde .;franftällas -häroril eftersom land~k9,pa,J;i;;i.gen -·p 41 fölkhälsoarbetet 
. __ -, __ "-• .. 

Stora utskot~et ftnner vägande skäl :t?-la för att. n_µ, ifrågavarande 

lag bygges upp på nämnda förutsättning. Därvid kom~er även regle rna. 

om fördelningen av kostnaderna för veterinärvården mellan kommunerna 

förmodligen av administrativa skä l att erfordra genomgång i och för 

deras samordnande med fördelnings- och bidragssystemet för folkhä lso

arbe·tet. Uppbyggnaden av lagförslaget på d e_ssa premisser bör utföras 

av lagberednings byrån och landskapsstyrelsen . 

Ned hänvisning till det ovan sagda f å r stora utskottet vör dsamt 

föreslå · 

att Landstinget måtte förkasta föreliggande 

förslag till landskapslag om kommunal veteri

närvård, 

Mariehamn? den 21 maj 1973, 

På stora utsk~ttet v ägnar: 

cO r-- ( 

:Bj:f~ H gs~ om - ~/%:: 
ordförande ~'-"c...-(...11::...<....~~~ 

r.Tax Carl berg 

sek:teterare . 

l'ifärvarande i utskottet: ordföranden Hagström, vi.ceordföranden Söder

ström 5 ledamöterna Bengtz 1 Berg 9 Björklund 9 Friberg, Salmen 9 Sundberg 9 
Söd erlund :i Öström samt ersättaren Sanders 9 (de lvis), 
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