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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y-

r e 'l s e s framställning till Ålands 

N:o 3/1959. landsting angående utverkande av slutligt 

extraordinarie bidrag för_ uppförande av 

Ålands centTalsjukhus. 

Den 31 juli 1957 avga'V landskapsstyrel~en till statskontoret 

slutredovisning över anläggningskostnaderna för h lands centralsjuk-

hus. Redovisningen omfa1tade bokföringen i sin helhet jämte de ve-

rifikat, vilka icke i samband med de'lredovisningar tidigare avgivits 

ti~l statskonto~et. Dessutom bilades avskrifter av samtliga till 

byggnadsföretaget hörande entreprenadavtal. 

A<V redovisning<Bn framgick att totalkostnaderna för s ,jukhu~et med 

undantag av växthuset stigit till 625.724.192 mark, varav såsom 

extraordinar,ie bidrag· erhållits sammanlagt 495. 642. 206 mark, i vil- I 
I 

ket belopp ingick 2.381 .• 250 mark såsom beräknat bidrag i kostnaderna 

för det vid redovis·ningens ·avgivande under byggnad varande växthuset. 

Till det extraordine.Lrie· bidraget om 495.642.206 mark bör ytterligare 

läggas de på detsamma u·pplupna räntorna, vilka utgöra 7 33. 807 mark, 

varvid bidraget slu~ar ~å 496 0381.213 mar~. 

I hela sjukhuset· ( = ~asarettet + sanatoriet) finnas 160 vårdpla t-

ser, fördelade sålunda, att lasarettet jämte till detta hörande epi-
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demiavdelning omfattar 110 vårdplatser och sanatoriet 50 vårdplatse:r, 

Kommunerna förfoga över 41 av lasarettets 110 vårdplatser. ~'ör 

dessa 41 platser skola ko~unerna erlägga t av kostnaderna för de_ 

samma och blir förty kommunernas totalandel, då kostnaderna för la_ 

sarettet stigi~ till 457.487.468 mark, 85.259.028 mark, enligt fö l-

41 
jande: t x IIU x 457.487.468 = 85.259.028. 

Som ovan framhållits fqrfogar sanatoriet över 50 vårdplatser, 

vilka samtliga platser kommunerna äga. Kostnaderna för hela sana-

tor:iet ha stigit till 168._236.724 mark. Kommunernas andel i total-

kostnaderna för sanatoriet utgör 25 % eller. 42.059.181 mark. 

Kostnaderna för växthuset, som nyligen färdigställts, stega till 

3.164.789 mark mot ursprungligen b~räknade 3.000.000 mark. Det 

extraordiparie bidraget,' .;för detsamma har uträknats till 2. 512. 051 

mark och ~OJ1lIIlu~ernas totalandel till 652.7J8 mark, vilken uträkning 

t'öljt de tidigare vedertagna grunderna., d.y. s. 11/16 har anse tts såsc . 
lasa rettets andel och 5/11 såsom sanatoriets andel i totalkostnaden. 

Sammandrag av kostnaderna. 

Lasaret.tet 457.487.468 

Sanatoriet 168.236.724 

Växthuse,t 3.164.789 

Totalkostnad mk 628.888.981 
=========================== 

Kommunernas totala andelar . 

1. Lasarettet 85.259.028 

2. Sanatoriet 42.059.181 

3. Växthuset 652°738 

127.970.947 
============== 

Erforderligt extraordinarie bidrag: 

628.888.981 

./. 127.970.947 

500.918.034 
============== 

Erhållet extraordinarie bidrag jämte räntor: 

496.381.213 
=========== 

Erforderligt tillskottsbidrag 

4.536.821 
========= 

Den slutl iga fördelningen mellan kommunerna av deras kostnader 

i centralsjukhuset kommer_ att förrätta,s sedan det erforderliga 

tillskottsbidraget erhållits. 

Hänvisande till vad ovan fra mhållits föreslå~ landskapsstyrelsen 

vördsamt 

att Landstinget hos Ålandsdele-



gationen måtte hemställa om ett 

extraordinarie tilläggsanslag om 

4.536.821 mark för anLäggnings-

kostnaderna för Ålands central-

' ' sjukhus. 

Mariehamn den 20 februari 1959. 

På landskapsstyrelsens vägnar: 

Lantråd 

~·-

Landskapskamrer 

Curt Carlsson 

Förslag till framställning till Ålandsdelegationen: 

Till Ålandsdelegation~n 

. frän Ålands l and sting. 

Den= (som framst.) = 4.5l~.®a1. 
========== 

Hänvisande till vad ovan framhållits får Ålands landsting värd-

samt anhålla 

att Ålandsdelegationen måt te 

bevilja landskapet Åland ett extra 

ordinarie tilläggsanslag om fyra-
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miljonerfernhundratrettiosextusen-

åttahundratjugoen (4.536.821) mark 

för anläggningskostnaderna för 

Ålands centralsjukhus. 

Mariehamn den 1959· 

På Ålands landstings vägnar: 

Bil . Statskontorets skrivelser 
angående de avgivna redo
visningarna. 

I 

\ 


