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Framst.nr 31/1973. 
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STORA UTSKOTTETS betänkande nr 39/1972-

73 rJed anledning av Ålands landskapssty- ··. 

relses framställning till Ålands landsting 

oed förslag till landskapslag om kommuna~ 

veterinärvård och till landskapslag angå~n

c1e ändring av landskapslagen oD folkhäls~
arbetet. 

Landstinget 9 som i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkand~ 

nr 25/1972-73 9 har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande. 
Stora utskottet 9 som unde:r lagförslagens behandling hört lantråd,et 

Alarik Häggblorn 9 har beträffande förslaget till landskapslag om ko41i

munal veterinärvård onfattat lagutskottets förslag. 
Beträffande åter förslaget till landskapslag angående ändring av 

landskapslagen om folkhälsoarbetet har stora utskottet i förslag$t~ 

24 § 9 förutom ett förtydligande i första rneningen 9 funnit en omsti~i
sering påkallad såsom ett led i strävan till enhetlighet i forrnule'"T 
ringarna kring fördelningen av kostnader och bidrag wellan k01~1munal.

förbundens lJedlemskoEmmner. Härvid har kul turu tsko tte ts f oruulering 

i 30 § förslaget till landskapslag angående ändring av landskapslagen 
0111 grunderna för skolvtisendet (KU bet. 8/1972-73) tjänat sou förebild. 

Stora utskottet får förty vördsamt föreslå, 

att L2nds tinget oå tte antaga landskap~lag 
om kournunal veterinärvård ried av lagut~kdt
tet föreslagna ändringar, samt 

att landstinget L1å tte i nedanstående 

lydelse antaga 
L a n d s k a p s l a g 

angående ändring av landskapslagen om folkhälsoarbetet. 

(Lagens ingress lika so111 landskapsst7relsens frauställning). 

4 §. 
- - - -

(Lika SO:C.1 landskaps styrelsens framställning). 

5 §. 
r 

(Lika sm11 landskapsstyrelsens framställning). 

18 §. 

(Likn SOD landsknpsstyrelsens fraills tällning). 
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24 § , 

56 ( 

För de kostnader, soo enligt 5 § påföres kommunern a , utgär til l 

e nvar me dlemskommun l andska psbidrag i enlighet med i riket gälland~ 

grun der för statsunderstöd åt enskilda kommuner för motsvarande än
.t 

darilål och med beaktande av l andskapets avskilda l äge och särförl}ålr 

l anden samt r ådande prisläge och befolkningens särskilda levnadsbe~

tingelser. Samtliga kommuners på detta sätt beräknade bidragsbelt2.P:f. 
skall likvä l ökas ell e r minskas riled en såd~n geE1ensam procentsats " 

(utesb) att de sammanlagt uppgår till det belopp som LJedlernskornnm; 

nerna enligt i riket tillämpad kostnadsfördelning skulle tillsaur:ia~s 

erhålla i bidrag för ifrågavarande ändamål . Vid beviljande av ökat" 

landskapsbidrag skall korrn:uuns kostnader för kommunalförbundet beaktas 

till belopp, som enligt den i riket tillämpade kostnadsfördelningep 

skulle påföras kowii1Un en. 

(Sta dgandet om l agens ikraftträdande lika som l andskapsstyre l sens 

f:rarns tällning). 

MariehBDn, den 6 septe1nber 1973. 

Närvarande i utskottet~ordforanden Hagström, viceordföranden Sö

derström,ledai:iöterna Bengtz, Berg, Fri berg, SalL1en, Söderltmd " och 

0E1tröm samt ersättaren Sanders. 
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