487
FINANSUTSKOTTETS

betänkande Ng 14/1957 med

anledning av landstingsman Rauha Åkerblom
m.fl. :s hemställningsmotion med uppdrag åt .

~ 14/1951.!.

landskapsstyrelsen att i brådskande ordning
vidtagd åtgärder för en tidsenlig kronikervård
underställd landskapets förvaltning (7/1957).

Sedan Landstinget beslutat återremittc;ra ovannämnda ärende vid behandlingen av utskottets i ärendet tidiga re avgivna betänkande(Ng 7/1957),
har utskottet vid förnyad behandling av ärendet beslutat anföra följande:
Utskottet är ' fortfarande av den uppfattningen, att det lämpligaste
och snabbaste äättet att åstadkomma nödiga vårdplatser för de kroniskt
sjuka är en utvidgning av Ålands centralsjukhus' medicinska avdelning.
Då det emellertid ställer sig svårt att fördela·vårdkostrj.aderna på ett
godtagbart sätt enligt gällande landskapslag om Ålands centralsjukhus,
anser utskottet, att en ändring av nämnda landskapslag borde fås till
stånd i synnerhet som lagändringen även annars måste anses nödvändig.
Med hänsyn härtill och då det också i andra avseenden kan vara förmånligt för frågans snara lösande, föreslår utskottet, att landskapsstyrelsens fullmakter givas en mera
fallet i utskottets betänkande

~idsträckt

formulering än vad som var

m 7/1957.

Under den korta tid, som stått utskottet till buds, har det icke funnits möjlighet att bereaa ens en muntlig framställning till medicinalI

styrelsen för att inhämta dess generaldirektörs inställning till denna

I

fråga. Det är givet, att den bästa lösningen vore en tillbyggnad till

Il

centralsjukhuset. Med hänsyn till landets ekonomiska läge är det dock

I

I

möjligt, att behandlingen av en framställning om extraordinarie ~nslag
för detta ändamål skulle utmynna i avslag på rent ekonomiska grunder för
närvarande. Då dessutom en sådan framställning knappast skulle bli slutbehandlad inom så kort tid, som vore önskvärt med hänsyn till ärendets
brådskande natur , anser utskottet upphyrande av nödiga utrymmen vara den
enda utvägen denna gång.
På grund av den ovan framförda f å r utskottet vördsamt föreslå,
att Landstinget måtte hemst ä lla hos landskapsstyrelsen om en utredning om möjlighetern a att i brådskande ordning inrätta ett kronikerhem samt
att Landstinget måtte berättiga lnndskapsstyrelsen att, om formella förutsättningcr.för

I

en utvidgning av medicinska avdelningen vid

I

Ålands centralsjukhus i ovannämnda syfte iöre~
finnas, upphyra en för ändamålet lämpad
het i Mariehamn eller dess närhet.
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hamn, den 23 mars 1957.
vägnar:

Närvarande i utskottet: ordföranden ~ennart Mattsson, viceordföranden Elis Andersson samt ledamöterna Clemes, ' Evald Häggblom
och Gunnar Häggblom.
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