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LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande 

~. 11/1953 över iandskapsstyrelsens framställ
·ning till Ålands landsting med förslag till 
landska)_)slag angående gemensam ekonomisk för
valtning vid Ålands centralsjul~hus, Ålands 
centralsanatorium och Ålands tuberkulosbyrå. 
(Ng 21/1953) o 

Vid genomgåendet av ifrågavarande lagförslag har utskottet i huvud
sak omfattat landskapsstyrelsens framställning. Utskottet h,_ r dock i 

ett avseende ansett en ändrin,'.:!: :påkallad. I § 4 mom. 1 av lagförslaget 
sägs att särskilda tjänstemän och t)eL:.ttningshavare underlyda i kom

mandohänseende chefsläkaren vid Ålands centralsjukhus. Utskottet har 
i denna sak inhämtat chefslälrnren Gunnar Hellströms och överläkaren 
E. w. Nordströms samstämmiga uttalanden däri att de särskilda tjänste-
männen och befattningshavarna icke borde direkt uncJ.erlyda chefsläkaren 
i ärenden som bör anses höra enbart till sanatoriets respo tuberkulos
byråns angelägenheter. Sålunda bör, för att taga ett exempel; sanatori
ets överläl\:are fortsättningsvis kunna, utan att gå via chefsläkaren, 
giva kosthållerskan order angående sammansättningen av sanatorie:patien
ternas mat, vilken mat ju för övrigt mera är att betrakta som medicin 
än maten föl"" lasarettets patienter normalt är. Då utskottet omfattar 
det givna utlåtandet, har utskottet föreslagit en sådan ändring att 
förenämnda stadgande i § 4 mom. l skulle gälla enbart angelägenheter, 
som höra till den gemensamma ekonomiska förvaltningen. Vid tvivelsmål 
därom, huruvida någon angelägenhet hör till den gemensamma ekonomiska 
förval tnihgen, skall frågan, enligt § 7 i lagförslaget, underställas 
landskapsstyrelsens prövning och avgörande~ 

Med hänvisning till det ovansagda föreslår utskottet 

att landstinget ville godkänna landskaps
styrelse11.s framställning, dock sålunda att 

ne dannämncb lngrum erhåller följande lydelse: 
§. 4 mom. 1. 

I 3 § nämnda tjänstemän och befattningshavare und.erlyda i angelägen
~t, som hör till den gemensamma ekonomiska förvaltningen, chefs~ 
läkaren vid Ålands centralsjukhus. 

Mariehamn den 23 november 1953. 
På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

~~ 
V,, L. Bert ell. 

När- J 



varande i u-csl{ottet : V. L. 3ertell, ordförande , ~--_··in Jo 1 nss 
Nils Karlsson, Ferdi SjöstrLnd och Georg Widemcu. 


