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FÖRSLAG 

I framställningen ingår ett förslag till ändring av 10 § landskapslagen om Ålands 
centralsjukhus. Ändringen innebär att landskapsstyrelsen i framtiden skall bestämma 
storleken på de avgifter och ersättningar som skall uppbäras vid sjukhuset. 



Allmän motivering 1 

ALLMÄN MOTIVERING 

1. Gällande bestämmelser 

I 10 § landskapslagen om centralsjukhus för landskapet Åland (26/ 46) ingår en 

bestämmelse enligt vilken dagavgiften vid sjukhuset uppbärs i enlighet med vad därom 

i rikslagstiftning är föreskrivet. Denna bestämmelse har i praktiken givits en vidsträckt 

tolkning i och med att den ansetts tillämplig också på andra slag av avgifter än 

egentliga dagavgifter. Bestämmelsen har sålunda ansetts tillämplig även på bl.a. 

poliklinikavgifter och vissa andra ersättningar som uppbärs vid sjukhuset. Den riks

lagstiftning som tillämpats är förordningen om avgifter och ersättningar inom den 

specialiserade sjukvården (FFS 1248/90). Förordningen har från och med ingången av 

år 1993 ersatts av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (FFS 734/92). 

Sjukhuslagen innehåller även en allmän bestämmelse (7 § 1 mom.) om förvalt

ningen av Ålands centralsjukhus. I 7 § 1 mom. anges nämligen bl.a. att den i riket 

gällande lagstiftningen om centralsjukhus skall tillämpas på frågor som gäller för

valtningen av Ålands centralsjukhus, om inte annat följer av landskapslagstiftning eller 

landskapsstyrelsen i viss angelägenhet annorlunda beslutar. 

2. Behovet av ändringar 

Den budget för år 1993 som lagtinget nyligen antagit fömtsätter att det vid Ålands 

centralsjukhus kan uppbäras avgifter och ersättningar av annan storlek än vid mot

svarande sjukhus i övriga delar av landet. Den antagna budgeten överensstämmer i 
förevarande avseende med landskapsstyrelsens förslag till budget. I detaljmotiveringen 

till budgetförslaget (moment 12.25.10) redogjorde landskapsstyrelsen för avsikten att 

ändra sjukhuslagens 10 §. 

Landskapsstyrelsen har nyligen tillställt lagtinget ett förslag till landskapslag om 

grunderna för avgifter till landskapet (framst. nr 13/1992-93). Den lagen skall dock 

inte enligt framställningen tillämpas på de prestationer som tillhandahålls vid Ålands 

centralsjukhus, eftersom särregleringen i 10 § sjukhuslagen behållits i den fram

ställningen. 

3. Landskapssstyrelsens överväganden och ändringsförslaget 

Sjukhusstyrelsen vid centralsjukhuset har uttryckt önskemål om att få rätt att själv 

bestämma storleken på de poliklinikavgifter som skall uppbäras vid sjukhuset så att 

avgifterna kan höjas jämfört med de poliklinikavgifter som uppbärs vid motsvarande 
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sjukhus i övriga delar av landet. Enligt landskapsstyrelsens uppfattning bör de olika 

avgifter och ersättningar som skall uppbäras vid sjukhuset bestämmas enligt i huvudsak 

likartade grunder. Mest ändamålsenligt synes det härvid vara, bl.a. med tanke på att 

frågan om hälso- och sjukvårdens framtida organisa6on är föremål för behandling, att 

avgifterna tillsvidare bestäms av landskapsstyrelsen. Avsikten är att avgifterna och 

ersättningarna skall bestämmas i huvudsak enligt de principer som anges i den före

slagna landskapslagen om grunderna för avgifter till landskapet. 

4. Förslagets ekonomiska och administrativa konsekvenser 

Lagändringen föranleds av budgeten för år 1993 och har ansetts nödvändigt för att 

budgeten skall kunna genomföras. Jämfört med det underlag som låg till grund vid 

uppgörandet av budgetförslaget (1992 års avgiftssystem) innebär ändringen en in

komstökning om ca 1.140.000 mk för sjukhuset. Det slutliga utfallet är dock, med 

tanke på att avgifterna inte bör höjas oskäligt mycket, beroende av när ändringen kan 

träda i kraft. 

Vid kostnadsfördelningen mellan landskapet och kommunerna kommer besparingen 

för sjukhuset kommunerna och landskapet till del enligt de grunder som anges i lagens 

4 §. 

I och med att landskapsstyrelsen tidigare inte fattat några beslut om avgifter vid 

sjukhuset medför förslaget att nya uppgifter påförs landskapsstyrelsen och dess 

förvaltning. De nya uppgifterna bedöms inte vara särskilt betungande och föranleder 

inte några administrativa omdispositioner. 

5. Ikraftträdande 

Ändringen bör träda i kraft så snart som möjligt av skäl som hänför sig till den 

antagna budgeten. Till följd härav har det även bedömts angeläget att de beslut som 

erfordras p.g.a. ändringen kan fattas före ikraftträdandet. 

Lagändringen kan behandlas fristående från behandlingen av framställningen med 

förslag till landskapslag om grunderna för avgifter till landskapet. 

Landskapsstyrelsen förslår att lagtinget antar följande lag. 



Lagtext 3 
------- --------- ----

LANDSKAPSLAG 
angående ändring av 10 § landskapslagen om 

centralsjukhus för landskapet Åland 

I enlighet med lagtingets beslut ändras 10 § landskapslagen den 1 augusti 1946 om 

centralsjukhus för landskapet Åland (26/46), sådan den lyder i landskapslagen den 8 

juni 1988 (41/88), som följer: 

10 § 

Landskapsstyrelsen beslutar om storleken på de avgifter och andra ersättningar som 

skall uppbäras vid Ålands centralsjuk.hus. 

Denna lag träder i kraft den 

De åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas före lagens 

ikraftträdande. 

Mariehamn den 4 februari 1993 

Lantråd Ragnar Erlandsson 

T.f. lagberedningschef Lars Karlsson 



Bilaga I --- __________ ,. __ 
LANDSKAPSLAG 

angående ändring av 10 § landskapslagen om 

centralsjukhus för landskapet Åland 

I enlighet med lagtingets beslut iindras 10 § landskapslagen den 1 augusti 1946 om 

centralsjukhus för landskapet Åland (26/46), sådan den lyder i landskapslagen den 8 

juni 1988 (41/88), som följer: 

Gällande lydelse 

10 § 

För nyttjande av sjukplats uppbärs 

dagavgift i enlighet med vad därom i riket 

är stadgat. 

Föreslagen lydelse 

10 § 

Landskapsstyrelsen beslutar om stor~ 
leken på de avgifter och andra ersätt
ningar som skall uppbäras vid Ålands 

centralsjukhus. 

Denna lag träder i kraft den 
De åtgärder som verkställigheten av 

denna lag förutsätter får vidtas före 
lagens ikraftträdande. 


