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Å 1 a n d s ~ a n d s k a p s s t y r el 

s e s . framställning till Ålands landsting me 

förslag till landskapslag angående ändring av 

landskapslagen om centralsjukhus i landskapet 

Åland, utfärdad den 1 augusti 1946• 

Vid tillkomsten av land~kapslagen om centralsjukhus i land-

skapet Åland vaf avsikten den, att sjukhuset skulle bestå av sär-

skilda avdelningar
1

och att även nuvarande centralsanatoriet skulle 

utgöra en av avdelningarna. Avdelningsläkarna skulle vara spe-

cialister, och en av läkarna skulle utses till ansvarig överläka-

re för sjukhuset. Det första avsteget från denna princip utgjorde 

tillkomsten av rikets nya tuberkuloslag, som föreskrev, att cen-

tralsanatorierna skola vara .självständiga sjukhus med en ansvarig 

överläkare som chef. Numera har utvecklingen i riket beträffande 

centralsjukhusen gått i den riktningen, att avdelningarna s.a..s. 

bilda självständiga små sjukhus inom centralsjukhuset med en an-

svarig överläkare som chef. För centralsjukhusets administration 

och ekonomiska förvaltning har en 'ä.v överläkarna utsetts till cen-

tralsjukhusets styresman eller chefsläkare. Landskapsstyrelsen 

har även vid utuämningen av centralsjukhusets , läkare förfarit på 
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förenämnt sätt. Då detta likväl icke är helt överensstämmande veckan, och kommunernas intressen komma säkert att tillvaratagas 

med förefintliga stadganden i gällande landskapslag om central. lika väl av ledamöterna i landskapsstyrelsen som av kommunernas 

sjukhus i landskapet Åland - sålunda talas 'här om blott en öve representanter i sjukhusdirektionen. Landskapsstyrelsen har där 

läkare, nämligen centralsjukhusets överläkare - har landskapss vför beslutat för Landstinget föreslå slopandet av bestämmelserna 

relsen varit nödsakad att ,utarbeta förslag till ändring av l an· om en särskild dire1ction för centralsjukhuset. Landskapsstyrel-

skapslagen på denna punkt. sen vill i detta sammanhang påpeka, att vid statens sjukhus i 

Enligt särskilda stadganden i landskapslagen om centralsju allmänhet icke förekommer särskilt tillsatta direktioner. 

skall för sjukhusets ekonomiska förvaltning tillsättas en dir~ . Hänvisande till förestående får landskapsstyrelsen vördsamt 

tion, bestående av centralsjukhusets överläkare såsom självskr' förelägga Landstinget till antagande nedanstående 

ordförande samt fyra ledamöter, av vilka landskapsstyrelsen s~ L a n d s k a p s 1 a g 

utse två - en av dessa borde om m.öj~igt vara landskapsläkaren· angående ändring av landskapslagen om centralsjukhus i landskape 

de i sjukhuset delaktiga kommunerna två jämte ersättare för de Åland, utfärdad den 1 augusti 1946.· 

alla för tre år i sänder. Förslag till inkomst- och utgiftsst I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas, att 25 och 2 

samt för bokslut för sjukhuset skulle handläggas av direktione §§ i landskapslagen den 1 augusti 1946 om centra]fijukhus i landsk 

vars övriga åligganden uppräknas i 26 §. Landskapsstyrelsen ~ pet Åland (26/46) skola upphävas, samt att 7, 8, 19, 20, 22 och 

vid noggrann eftertanke kommit till det ·resultatet, att den ek 30 §§ i sagda landskapslag skola erhålla följande ändrade lydels 

miska förvaltningen av centralsjukhuset skulle bliva mycket o 7 §. 

d å bbheten .om sagdä fö och säkerligen lidande med avseen e sna .· ' Centralsjukhuset äges av landskapet och ska1l vid sjukvård, s 

valtning handhades av en särskild direktion. En sådan är äV'eil däri lämnas, tillämpas för rikets civila sjukvårdsanstalter gäl 

onödig. Landskapsstyrelsen sammanträder ju minst en gäng i lande bestämmelser. 
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Vid centralsjukhuset skall för varje avdelning finnas en an, 

svarig överläkare, dock så att epidemiavdelningen underlyder 

överläkaren vid sjukhusets inremedicinska avdelning. Vid behov 

inom ramen för beviljade anslag underläkare anställas. 

För centralsjukhusets administration och dess ekonomiska fö~ 

valtning skall landskapsstyrelsen utse en av överläkarna till s 

husets chefsläkare, som för befattningen skall erhålla ett sär. 

skilt av landskapsstyrelsen fastställt arvode. Landskapsstyrel 

sen kan i frågor rörande centralsjukhuset höra ehefsläkaren så 

sakkunnig. 

Chefsläkaren biträdes vid den ekonomiska förvaltningen av en 

syssloman samt en biträdande syssloman, och vid sjukhuset skall 

dessutom finnas ett nödigt antal sjuksköterskor samt annan sjuk 

vårdspersonal, en kosthållsföreståndarinna samt nödig köks-, s~ 

derske- pch serveringspersonal, en maskirunästare, ett nödigt w 

tal maskinskötare samt annan nödig personal för eldningen, en 

chaufför-vaktmästare, en f~reståndarinna för linneförråaet och 

tvättföreståndarinna samt nödigt antal sömmerskor och tvättersk 

en jrädgårdsmästare-gårdskarl samt ett nödigt antal telefoniste 

Vid behov kan inom ramen för tillgängliga anslag anställas nö di 

kansli-...och annan hjälppersonal • 

Ordinarie tjänster 0 och befattningar skola lediganslås under 

trettio dagars tid. Extraordinarie och tillfälliga befattningar 

kunna besättas utan att desamma till ansökan ledigförklaraso 

Landskapsstyrelsen äger inom ramen i inkomst- och utgiftssta-

ten beviljade anslag hänföra innehavare av tjänster och befatt-

ningar till löneklass för ordinarie eller extraordinarie befatt-

ningshavare samt bestämma avlöningen för tillfälliga funktionä-

rer eller vid sjukhuset anställda med halvdagstjänst. 

Angående centralsjukhusets förvaltning skall i övrigt lända 

till efterrättelse, vad om rikets civila sjukvårdsanstalter är 

stadgat. 

8 §o 

Val av medlemmar och ersättare för kommunerna till den i 6 § 

2 mom. nämnda byggnadskommissionen skall äga rum vid sammanträd 

av i centralsjukhuset delaktiga kommunernas ombud, och kan vid 

dant sammanträde även behandlas andra frågor rörande kommunerna 

delaktighet i sjukhusetQ Angående ombudsstämman, vid vilken v 

je kommuns ombud tillkom.mer så många röster, som kommunen har 

sjukplatser i sjukhuset, skall i övrigt i tillämpliga delar gäl 



vad därom är särskiit . stadgat. 

19 §. 

Å kommun ankommande årliga bidrag till centralsjukhuset fört 

ler till betalning, då landskapsstyrelsen fastställt sjukhusets 

bokslut för vederbörande räkenskapsår. 

20 §. 

En.gtm.gskostnaden för delaktighet i centralsjukhuset uppbäre, 

hos kommunerna genom kamreraravdelningen vid landskapsstyrelsen 

och årsbidragen genom sysslomannens i sjukhuset försorg. 

I samband med indrivningen av engångskos-iina dens fdst~a :post s 

1comlfl.un t illhanclahåll8.S nödiga uppgifter om sjukhusets byggnadsk 

nader och ant alet sjuk:platser ävensom det utlåtande, s om av b ygi 

nadskommissionen avgivits över granskningen av sjukhusföretaget 

räkenskaper. 

Vid indrivningen av kommunernas ärsbidrag skall till kommun 

överlämnas uppgift angående de utgifter och inkomster, som enl ' 

det av llands ländska.})sstyrelse fastställda bokslutet lagts t il 
~ !'l 

grund för årsbid.ragets bestärorg.ande, så oclc erforderliga upplys-

ningar angående sammanlagda antalet vårddagar å kommunens sjuk-

platser samt å sjukhusets fri~latser. 

I 
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22 §. 

Vid sammanträde, som i 16 § avses, föres ordet av llands lant-

råd intill des s grunqläggningsbrevet blivit undertecknat och de 

representanter för kommunerna, vilka underskrivit grundläggnings-

breve~, inom sig utsett ordförande och viceordförande för de i 

centralsjukhuset delaktiga kommunernas ombudsstämma. Häreft~r 

skrider stämman till val av konmru.nernas medlemmar och ersättare i 

byggnadskommissionen. 

I centralsjukhuset delaktig kommun, som önskar att vid ombuds-

stämma skall till behandling upptagas någon av delaktigheten i 

sjukhuset föranledd för kommunerna gemensam angelägenhet, äger 

härom underrätta övriga kom.Iil.uner och, där ordföranden vägrar att 

utfärda kallelse till sammanträde för ärendets behandling, härom 

draga försorg. 

30 §• 

Medlemmarna av centralsjukhusets byggnadskommission tillkomman 

SJU usets chefsläkare för delaktighe de arvoden samt arvodet fo··r · kh 

i landskapsstyrelsens sammanträden bestämmas av landskapsstyrel-

sen. 

Mariehamn den 14 oktober 1953• 



På landskapsstyrelsens vägnar: 

Lantråd ~~~ 
Viktor Strandfält. 

Landskaps sekreterare 

Ch. Stormbomo 
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LAG- och EKONOMitJT.SKOTTETS betänkande ·-' 

li1 10/1953 över lancfs·kapsstyrelsens framstä.11-
ning till Ålands l~ndsting med f örs'lag till 

landskapslag angående ändring av landskaps-
lagen om cen·~ralsjukhus .i landskapet Åland,. 

utfärdad den 1 augusti 1946 (N~ 17/l95J) • 
Förenämnda framställning, varöver landstinget inbegärt lag- och 

ekonomiutskottets utlåtandep har utskottet behandlat och får på skäl, 
som landskapsstyralsen i sin motivering framhållit, för _landstinget 
vördsamt föreslå., 

att landstinget ville godkänna lagförsla
get. 

Mariehamn den 20 november 1953· 
På lag- och ekonomiutskottets vägnarr 

!Äf~ev~ 
V.L • .Bertell. 

Th. E1"iksson. 

Närvarande i utskottet: V.L. Bertell, ordför2ncle, l l bin Johansson, 
Nils Karlsson, Ferdi Sjöstrand och Goerg Wideman. 


