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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 31/1980-81 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställning 

till landstinget med förslag till landskaps1ag 

angående ändring av landskapslagen om folkhii l so

arbetet. 

Stora utskottet, som i ärendet mottagit lagutskottets betänkande nr 24/1980-Hl, 

har såsom sakkunniga hört landskapsstyrelseledamoten May Flodin, hälsocentral -

läkaren Tomas Ilvonen, lagberedningschefenc:Hri&erJansson, extra lagbered

ningssekreteraren Lars Karlsson, ledande hälsovårdaren Birgitta Sundblom och 

landskapsläkaren Ossian Svensson. 

Stora utskottet anser, liksom landskapsstyrelsen och lagutskottet, att kom

munalförbundet - d.v.s. Alands folkhälsoförbund - bör åläggas att tillhanda

hålla företagshälsovård och annan service som lagändringen avser. Naturligt

vis måste en sådan utvidgning av verksamheten ske i den takt folkhälsoför

bundets begränsade resurser medger. Utbyggnaden av den föreslagna servicen 

för sjömän kommer att relativt sett bli mer betungande än på andra orter 

till följd av Alands stora handelsflotta och livliga bilfärjetrafik samt 

de tre skolorna för sjöfartsutbildning i Mariehamn. 

Utskottet har omfattat den föreslagna tidsplanen för verksamhetens utbygg

nad med en a·betydl ig justering: tiden för anmälan till folkhälsoförbw1dct 

om företagshälsovård enligt 1 mom. 1 punkten i ikraftträdelsestadgandet 

föreslås förlängd till den 31 januari 1982, alltså till samma tid som anges 

i den följande punkten. Utskottet anser att informationen om folkhälsoför·

bundets företagshälsovård underlättas om anmälningstiden för båda yrkesgrnp

perna är en och samma. En effektiv information är förntsättning för att an

mälningar verkligen skall inlämnas inom den utsatta tiden och folkhälsoför

bundet därmed få en reell bas för planeringen av sin hälsovårdsservice åt 

företag och ensamföretagare. 

En minoritet inom utskottet, bestående av Göran Helling, Karl Jansson och 

Nils Jansson, delvis stödda av Stig Dahlen, har föreslagit att jordbrukare 

som är sysselsatta med animalieproduktion borde med hänsyn till hälsorisker

na i sådant arbete överföras till den grupp personer som av folkhälsoförbundet 

3\:all erbj.rlas företagshälsovård från den 31 juli 1983. Minoriteten har fram

hållit att statsrådets beslut om företagshälsovård för företagare och an<lrn 

som utför eget arbete (FFS 1010/78) upptar jordbrukarna i den grupp som 
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först bör erbjudas företagshälsovård. 

Utskottets majoritet har å sin sida fäst avseende vid att det ännu inte 

är klarlagt hur företagshälsovården för jordbrukare skall bedrivas. För

söksverksamhet och forskning på detta område pågår som bäst i Kuopio-trak

ten och resultaten därav kan väntas först 1983. Med hänsyn till folkhälso

förbundets knappa resurser borde man inte kräva att försöksartad verksantl1et 

skall startas på Aland, utan i stället låta nämnda resultat läggas till 

grund för utvecklandet av en efter åländska förhållanden anpassad företags

hälsovård för jordbrukare. 

Beträffande lagstiftningsbehörigheten konstaterar stora utskottet att viss~1 

stadganden i lagförslaget även berör områden som är förbehållna rikets 

lagstiftande organ. Enligt 14 § 4 mom. självstyrelselagen bör sådana 

stadganden innehållsmässigt överensstänuna med motsvarande stadganden i 

rikslagstiftningen. Utskottet har med hänsyn härtill infört ett sildant 

tillägg i ikraftträdelsestadgandets 2 mom. att landskapsstyrelsens rätt 

att befria kommunalförbundet från där avsedda skyldigheter endast skulle 

gälla sådant som hör till landskapets kompetensområde. 

Inom de områden lagförslaget berör är förvaltningen, till den del den inte 

ålagts korrununerna, enligt självstyrelselagen uppdelad mellan statens och Lmd

skapets myndigheter. Detta kommer att medföra praktiska olägenheter, exempc I -

vis d.1 folkhälsoförbundet skall erhålla stöd för anskaffningar som föranleds 

av den utvidgade verksamheten. Det vore därför enligt utskottets mening p;i

kallat att genom en överenskommelseförordning få till stånd en ny.> enklare 

och klarare gränsdragning mellan rikets och landskapets förvaltningsupp

gifter på ifrågavarande områden. En hemställningskläm härom föreslås av 

utskottet. 

I övrigt proponerar inte utskottet andra ändringar av lagtexten än en spr:ik-

1 ig justering av 13 § 1 mom. 6 punkten. Stora utskottet föreslår sålunda 

att Landstinget antar det i landskapsstyrcl sen~; 

framställning ingående lagförslaget rnecl följan

de ändringar: 

13 §. 

Det åligger kommunalförbundet på sätt som i förbundets verksamhetsplan 

nännare föreskrivs: 

6) att i envar av konununerna Brändö, Föglö, Kumlinge, Käkar, Sottunga och 

I Vårdö för skötseln av hälsovårdsuppgifter upprätthålla minst en tjänst, vars 
innehavare bör vara bosatt inom kommunen. 

(7 och 8 punkterna lika som i landskapsstyrelsens framställning) . 



Denna lag träder i kraft den 1 juli 1981, dock så att kommunalförbundet 

åligger att anordna i 13a § 1 mom. 1 punkten avsedd tandvtird senast den 

1 januari 1987 samt så att kommunalförbundet är skyldigt att tillhandah;il Ja 

i 13 § 1 mom. 7 och 8 punkte111a samt 13a § 1 mom. 2 pw1kten avsedd företags-

hälsovård som följer: 

1) senast den 31 juli 1983 i fråga om personer sysselsatta med hrytn ing 

av mineraliska produkter, skogshushållning, trävarutillverlming, ler-, glas

och stenproduktstillverlming, verkstadsvarutill verkning, husbyggnadsverksarn·

het samt tillverkning av kemiska produkter, petroleumprodukter, gurnm~ och 

plastvaror, såvida kommunalförbundet meddelats senast den 31 j_~~i:iuariJJ:182 

i enlighet med 13 § 1 mom. 7 punkten; 

(2 och 3 punkterna lika som i landskapsstyrelsens framställning) . 

Landskapsstyrelsen kan inom landskapets behörighetsområde för viss 

tid befria kommunalförbundet från skyldigheter enligt 13 § 1 mom. 7 och 

8 punkterna samt 13a § 1 mom. 2 och 3 punkterna om de i dessa punkter 

nämnda uppgifterna på ett tillfredsställande sätt kan omhänderhas av annan. 

(3 mom. lika som i landskapsstyrelsens framställning). 

Dessutom föreslår stora utskottet 

Mariehamn den 16 mars 1981. 

att Landstinget hemställer hos lan<lskapsstyn: l -

sen om åtgärder för att genom en överenskonnncl

seförordning få till stånd enklare och kl;1rare 

gränsdragning mellan rikets och 1andskapcts 

behörighet i fråga om de förvaltningsuppgj Ctc1· 

som föreliggande lagförslag berör. 

På stora utskottets vägnar: 

Alarik Häggblorn 

ordförande och sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordf.Alarik Häggblom, v.ordf.Karl Jansson, ledamöterna 

Dahlen (delvis), Eriksson, Helling, Nils Jansson, Sven-Olof Lindfors, Sagulin 

och Oberg(delvis) samt ersättarna Berg och Söderholm(delvis). 


