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LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande ~ 

12/1959 med anledning av landstingsman Valter 

Nordas m.fl:s förslag till landskapslag om för

delning av driftskostnaderna vid Ålands central-

sjukhus. (~ 8/59) 

Sedan landstinget över i ingressen nämnda lagmotion inbegärt lag

och ekonomiutskottets utlåtande, har utskottet behandlat densamma. 

Under ärendets behandling i landstinget uttalades från flere håll 

önskvärdheten av att underhandlingar borde fås till stånd för åstadkom

mande av en lämpligare fördelninsgrund för sjukhuskostnaderna än såväl 

den~ugällande interimistiska landskapslag tillämpade som den i tidiga-

re gällande landskapslag föreskrivna. Utskottet har sig inte bekant att I 

sådana förhandlingar ens skulle ha inletts och då det inte heller kan Il 
anses ankomma på utskottet att taga initiativ till förhandlingar anser 

utskottet det inte längre vara skäl att ställa sig avvaktande, utan 

har beslutat avgiva betänkande i ärendet. 

Utan att nu närmare ingå på frågan om huru fördelningen slutligen 

borde lösas, har utskottet funnit att vägande skäl tala för att ärendet s 

slutliga avgörande borde framskjutas. Främst motiveras detta av att 

det nya beskattningssystemet, som innebär ett förenhetligande av såväl 

beskattningen som beskattningsgrunderna 1 sannolikt kommer att inverka 

på kostnadsfördelningen. Ytterligare motiveras ett uppskov därmed att 

man ännu borde avvakta kostnadsfördelningen för år 1959 för att få till

räckliga erfarenheter av den nu gällande kostnadsfördelningslagen~ 

Utskottet anser att ärendets slutliga avgörande borde framskjutas 

tills man hunnit tillgodogöra sig ovan nämnda erfarenheter och helst 

till höstsessionen 1960. Det vore därför inte ändamålsenligt att nu 

försöka åstadkomma en bestående lag, varför utskottet anser att en ny 

interimistisk lag för år 1960 bör stiftas, under vilken tid grundliga 

erfarenheter av nugällande system hinna inhämtas samt de ovannämnda 
underhandlingar na beträffande kostnadsfördelningen för samtliga sjuk

vårdsinrättningar kunna slutföras i lugn och ro. 

På grund härav f å r lag- och ekonomiutskottet vördsamt föreslå 

att landstinget ville antaga f öljande 

L a n rl s k a p s 1 a g 

om fördelning av driftskostnaderna vid Ålands centralsjukhus. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 
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1 §. 

535 

Med avvikelse från vad därom särskilt stadgas skola de kostnader 

för underhåll och drift, vilka skola erläggas av kommunerna för förvalt 

ningsåre~1960 beträffande Ålands centralsjukhus, bestridas med landska

pet Ålands enskilda medel, med undantag av kostnaderna för epidemi

vården. 

2 § 

För de kostnader, som landskapet enligt 1 § övertager, äger kommun 

ersätta landskapet i proportion till kommunens skattöreantal, jämfört 

med det sammanlagda antalet kommunala skattören i landskapet för mot

svarande år. 

Till dess kommunaltaxeringens resultat föreligger, kan landskaps

styrelsen förskottsvis infordra kommunalt bidrag enligt närmast före

gående års taxeringsresultat. 

Landskapsstyrelsen kan vid behov genom landskapsförordning utfärda 

närmare bestämmelser angående tillämpningen av denna landskapslag. 

Mariehamn den 1 december 1959. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar : 

~/:~. 
Valter Nordas. 

L;J?~. _' R. Fr~n.Jen:~ 

Närvarande i utskottet: Valter Nordas, ordförande, Viktor Arvidsson, 

Paul Blomqvist, John Johansson och Harry Lindfors . 
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Marieharnn 

Jomala 

Finström 

Sc:J.ltvik 

Hammarland 

Sund 

Lemland 

Föglö 

Eckerö 

Brändö 

Kö kar 

Vårdö 

Ge ta 

Kumlinge 

Lumparland 

Sot tunga 

Kommunernas andelar i Ålands centralsjukhus 

för 1957 och 1958. 

Enl. nya lagen. 

1957 

60567.000 

2.567.000 

873.000 

820 .000 

5710000 

514.000 

564.000 

490.000 

346.000 

250 .000 

250. 000 . 

239.000 

228~000 

212.000 

204. 000 

135.000 

195~· 

6.006.000 

2.932.000 

1.015.000 

956.000 

665.000 

595.000 

699.000 

6llo000 

471.000 

308.000 . 

250.000 

304. 000 

275.000 

283.000 

223.000 

162.000 

Enl. gamla lagen. 

1957 

3.868 .000 

1.934.000 

1.450.000 

1.450.000 

966.000 

483.000 

483.000 

483.000 

483.000 

393.000 

483.000 

483.000 

483.000 

483.000 

424.000 

483.000 

1958 

4.106.000 

2.053.000 

1.539.000 

1.539.000 

1.026.000 

-513.000 

?l3o000 

513.000 

513.000 

513.000 

513.000 

5·13. 000 

513.000 

455.000 

492.000 

444.000 

- 5Jj 

Anm. 

Ovanstå ende belopp äro angivna i jämna t~s::i:::rtal mark. Följande kommuner 

ha för 1957 bevilja ts nedsättning på ovanstå ende belopp. Procents~tsen 

inom parentes nämligen, Geta (25 %), Brändö, Kökar cch Kumlinge (30 %) 

sa.mt Sottunga och Yårdö ( 20 %) • 
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