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STORA UTSKOTTETS betänkande wg 7/1959 med anled

ning av landstingsmannen Harry Lindf ors motion 

m 1/1959 angående l and skaps l ag om traktamenten åt 

tuberkulospat ienter .i landskapet Åland. 

Landstinget, som i ärendet fått mottaga lag- och ekonomiutskottets 

betänkande N2 2/1959, har därjämte inbegärt stora utskottets utlåtande. 

Utskottet har behandlat förslaget och funnit motionen befogad. 

Beträffande fr ågan om vilka, som borde få å tnjuta förmånen av 

konvalescenttraktamente har utskottet, i anslutning till motionen och 

lag- och ekonomiutskottets utlåtande ansett att åländsk hambygdsrätt 

i regel skall utgöra förutsättning. Utskottet har dock konstaterat att 

det uppenbarligen kommer att finnas fall då en person flere år varit 

skattebetalare i landskapet men icke kommit i åtnjutande av å ländsk hem

bygdsrätt och att det för dylika fall borde skapas en möjlighet att 

efter prövning bevilja traktamente. Denna prövning skulle landskaps

styrelsen göra på framställning av kommunen och under förutsättning 

att personen ifråga är fast bosatt och mantalsskriven i landskapet ~ 

Utskottet ansåg enhälligt att lag- och ekonomiutskottets utformning 

av 4 § 2 mom. i lagförslaget knappast i praktiken skulle innebära nå

gon förändring av nugällande förhållande. Utskottet har formulerat 

lagrummet i enlighet med 35 § i socialhjälpslagen, vilket innebär, 

förutom att de uteslutnas antal bleve ringa, även att lagrummets prak

tiska tillämpning bieve enkel. 

I § 2 mom. 2 har uttrycket "i tvistiga fall" utbytts mot "vid an

fordran". 

För övrigt ha~ utskottet f öretagit endast redaktionella ändringar. 

Utskottet anser för sin del uttrycket "traktamente" vara mindre 

lyckat och skulle hellre föredraga "konvalescentpenning". 

slå 

Vid behandlingen har utskottet hört motionären. 

Hänvisande till vad ovan anförts får stora utskottet vördsamt före-

att landstinget ville antaga följande 

L a n d s k a p s 1 a g 

om it..r~~~;n k't W.b.eE>~JM~.piiJ:t~~ t Jl'a!Nlg~~ ~. 
~~~:J' 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

1 §. 
Mindre bemedlad eller medellös konvalescent, som äger å ländsk hem

bygdsrätt och behandlats för tuberkulös sjukdom vid sanatorium, kan 
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eft er prövning beviljas traktamente enligt vad i denna lag stadgas. 

På framställning av socialnämnd må landskapsstyrelsen besluta att 

i landskapet fast bosatt och mantalsskriven konvalescent, som saknar 

åländsk hembygdsrätt, beviljas traktamente. 

2 §. 
Traktamente beviljas av socialnämnden i den kommun, där konvalescen

ten före intagning i sanatorium hade sitt fasta bo och hemvist eller 

om han icke har fast boningsort, där han senast varit mantalsskriven. 

Där skäl därtill äro, kan socialnämnd återkalla beslut om beviljat trak

tamente. 

Ansökan om traktamente göres på av landskapsstyrelsen fastställd 

blankett. Till ansökan fogas utredning om sökandens ålder, familjeför

hållanden1 utlåtande av läkare om sjukdomens art och sökandens arbets

förmåga samt, vid anfordran, utredning om åländsk hembygdsrätt. I an

sökan bör jämväl uppgivas, om sökanden åtnjuter lön eller understöd 

under konvalescenttiden och vem som erlägger dessa förmåner. 

Sökanden är skyldig att tillhandagå socialnämnden med alla de upp

lysningar och den utredning, som för ärendets avgörande anses vara av 

nöden. 

Traktamente utbetalas åt sökanden förskottsvis i 

bruk kan befaras må traktamente utbetalas på annat 

3 §. 

penningar. Där miss- I 

lämpligt sätt. 

Traktamente beviljas till högst det belopp, som fastställts av kom-

munens fullmäktige. 

4 §. 
För de kostnader, kommun åsamkas genom beviljande av traktamente 

enligt denna landskapslag, äger kommun rätt att erhålla ersättning ur 

landskapsmedel med hälften av beloppet av utbetalade traktamenten, lik

väl med högst etthundraf emtio mark per konvalescent och dag och för 

högst nittio dagar omedelbart efter utskrivningen från sanatoriet el

ler annan motsvarande sjukvårdsanstalt. 

Ersättning erlägges ej för traktamente, som beviljats konvalescent, 

som erhåller socialhjälp i form av anstaltsvård, vilken kan antagas 

vara hela hans å terstående livstid. 

I första momentet nämnd ersättning bör, vid äventyr att rätten till 

ersättning förverkas, hos landskapsstyrelsen skriftligen ansökas före 

utgången av mars månad året efter det traktamente utbetalats. Till er

sättningsansökan skall fogas i § 2 mom. 2 nämnda ansökan om utredningar 

samt kvitton. 
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Tienna landskapslag träder i kraft den 1 januari 1960 , Genom den

samma upphäves landskapslagen den 18 juli 1956 om traktamenten åt tu-

oerkuloskonvalescenter. 
Mariehamn den 19 mars 1959 . 

På stora utskottets vägnar: 

Isaksson. 

&?'??~ 
/ .. :Rilllär i~zen :-

Närvarande i utskottet: ordföranden Martin Isaksson, viceordföran

den Gideon Mattsson samt ledamöterna Ruoen Björke, Gustaf Ek, Philip 

Eklöw, Gustaf Jansson, Georg Leandersson, Ragna Sanders, Bertel Söder-

lund och Edvin Östling ·. 


