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FINANS- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande N2 

11/1950 med anledning av land skapsnämndehs fram

ställning till Ålands landsting med förslag att 

landskapet måtte föI' ett år i sänder · teckna tre 

platser i ftbo svenska avdelniri.gs av General Manner-
1 

heims Barnskyfldsförbund s barnsjukhus. , I 

Med anledning av förenämnda framställning, varöver landstinget i n -

begärt finans- och ekonom1utskottet3 utlåtande, får utskottet vörd

sammast framhålla följ ande: 

Förslaget innebär att landskapet skall försäkra sig om tre av de 

femton platserna vid sjukhusets i Åbo svenska barnavdelning och att 

det förty s~all ankomma på landskapet att svara för en femtedel av de 

årliga driftkostnaderna. för denna avdelning. Vårdavgiften för patient 1 

från l~mr" skapet bleve unr'ler så.I" ana. omstännighe ter 100 mark per patient 
- -

och vårrr1ag på reserverar'! plats, unr'ler ret att våroavgiften, ifall 

plats icke är reserverad, utgör 300 mark i delat rum för 4 patienter 

och 500 mark i delat rum för 2 patienter. Med den låga vårdavgiften 
1 

100 mark per vårqdag kan man vänta, att platserna skola bliva. belagda, j\ 

även om tuberkulösa patienter och patiente·r, som lida. av epidemiska il 

sju.koomar, icke mottagas för våra på avdelningen, och att r'let av lana-
1

.

1 

skapsnämnden vitsordade behovet av barnsjukhusplatser sålunda skall 

före ligg~. 
I 

Men huru lana skapsnämnden tänkt sig att landskapet skall kunna upp- Il 

n å aessa. förmåner med en årlig utgift av ·högst 90.000 mark förstår 

utskottet' icke , då redan den kalkyl, som medföljer framställningen, 

visar att den fasta grundavgiften fört re platser är 90.000 mark och . 

att summa 1 . 272.000 mark, rätteligen måhända 1 . 524.000:- skall utta.xe 

ras av .intressenterna vir'l en menelbeläg~ning 

På lanrskapets r'lel faller helt naturligt 1/5 

304.800 :- mark, och i den mån plat,serna icke 

av 8 sjukvårdplatser. I 

- . 11 r'lel av uttaxeringen eller 

utnyttjas ökas uttaxe-



I ; 

.--

ringen. Anslagsbehovet kommer sålunda att bliva betydligt större 

2 i.JJ.. . . 
·, ( .. ,~. 
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Närvaranne 1 utskottet: K.A. Helin, ordförande, Carl Bengt·z, Evald 

aet av lannskapsnämnden äskade beloppet högst 90.000 mark. Häggblom, .Lennart Mattsson, Elis Anc1ersson. 

nen form, vilken larr skapsnämnaen tänkt sig för lann skapets an .. 

slutning till sjukhuset, kan utskottet icke gilla. Ifall landskape 

skall engageras i företaget, synes det erforderliga anslaget böra 

beviljas åt landskapets centralsjukhus för interimistiskt ordnande 

av barnavdelningen vid detta sjukhus. Ifall denna utväg är fram

komlig, vilket landskapsnäronden bör undersöka, är utskottet nu me d 

om att förorda reservering av de avsedda tre platserna under år 

1950, ehuru en grundligare beredning av frågan nog varit önskvärd . 

Det hane b lana annat varit nöflvändigt att hava tillgång ti 11 sjuk· 

husets stargar och att fe närmare känne~om om, när avdelningen vid 

tager med sin·verksamhet. Men . tiden har icke medgivl t införskaffan 

de av ytterligare utredning. 

Hänvisande till ovansa.gda får utskottet därför vördsammast före 

slå, 

att lan~stinget ville åt Ålanös Centralsjukhus 

anvisa medel för att unaer år 1950 interimistiskt 

ordna barnavdelningen vid sjukhuset och att för 

ändamålet i a en under behana ling i land stinget va 

rande ordinarie tilläggsbudgeten för år 1950 unae 

ett nytt mom. 15 i 4 Ht. IV kap. upptaga mk 90.00 

för rexervering av 3 platser i General Mannerheim 

Barnskyddsförbunds barnsjukhus i Åbo och mk 304.8 

(förslags~ slag) för beräknad uttaxering av sjuk-

huskostnar'1er. 

·Mariehamn den 1 mars 1950~ 

. På finans- och ekonomiutskottets vägnar: 

---=-~ J' I!~ 
K.A. Helin. 
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