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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 33/1978-79 med anledning av landskapsstyrelsens framställning till
landstinget med förslag till
1) landskapslag angående ändring av 7 och 14 §§
landskapsl.agen om centralsjukhus för landskapet
Åland, och
2) landskapslag angående upphävande av landskapslagen angående gemensam ekonomisk förvaltning
vid Ålands centralsjukhus, Ålands centralsanatorium och Ålands tuberkulosbyrå .
över ovannämnda tvenne lagframställningar har landstinget inbegärt lagutskottets
yttrandecoch får utskottet , som i ärendet hört landskaps läkaren Lorens Bergh, överläkaren Klas-Erik Lundberg samt chefsläkarenREtt tr Wahlberg vördsamt anföra följande .
Jämlikt den 9.2 1972 fastställt reglemente för styrelsen för Ålands centralsjukhus
och Ålands centralsanatorium jämte Ålands tuberkulosbyrå har för förvaltningen av
dessa sjukhusinrättningar arbetat en särskild styrelse med företrädare för landskapsstyrelsen, de åländska kommunerna och personalen vid sjukhusen. De "politiskt"
valda medlemmarna med rösträtt har varit till antalet fyra och övriga röstberättigade
gcude mecfieMRar till antalet tre, in,be:täknat chefsläkaren som varit medlem av och därj änte
<!>t'd:IDTandc . i sjuklmsst}relsen.Läkarkårens representant i sjukhusstyrelsen har i
stället inte tillkommit rösträtt. Ekonomichefen har varit sekreterare - medlem av
sjukhusstyrelsen men utan rösträtt.
Landskapsstyrelsen har nu lagt fram ett förslag till ramlag, som uttryckligen
skulle lagfästa sjukhusstyrelsens status såsom förvaltande organ för Ålands centralsjukhus jämte härtill anslutna vårdinrättningar . Detta lagförslag motsvarar i stort
sett det förslag i ärendet som sjukhusstyrelsen själv arbetat fram. Eftersom lagförslaget endast i mycket stora drag drar upp riktlinjerna för sjukvårdsinrättningarnas förvaltning kan man inte ur detta förslag sluta sig till några detaljer om,
huru organisationen i framtiden är tänkt att arbeta. Mycket blir härvid beroende
av huru det nya reglementet kommer att utformas. Utskottet har därför inte ansett
det möjligt att mera ingående diskutera sjukhusstyrelsens sammansättning eller ansvarsområde, ej heller fr ågan om vem som skall leda styrelsens arbetet eller andra
sådana ärenden, som uttryckligen förbehållits landskapsstyrelsens framtida avgörande.
Utskottet har endast uttryckt den bestämda förhoppningen, att landskapsstyrelsen
vid fastställandet av föreskrifterna om sjukhusstyrelsens sammansättning skall tillgodose personalens vid vårdinrättningarna berättigade önskemål att f å egna företrädare med i detta organ .
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-2Enligt vad utskottet inhämtat skulle i riket vid större centralsjukhus en särskild
förvaltningsdirektör ansvara för den omedelbara förvaltningen och löpande
tionen medan vid mindre vårdinrättningar chefsläkaren har hand om dessa arbetsuppgifter. Av lagförslaget framgår ingenting alls om hur man tänkt sig motsvarande
förvaltning anordnad vid Ålands centralsjukhus. Uppenbarligen hör dessa ärenden
också till dem, som landskapsstyrelsen förbehållit sig rätten att fatta beslut om.
För att ändock bereda landstinget möjligheter att i någon mån medverka vid utformandet av besluten kring förvaltningen av Ålands centralsjukhus har lagutskottet på
ett par punkter kompletterat lagförslaget. Från nuvarande landskapslag om centralsjukhuset har lagutskottet återfört ett stadgande, som preciserar att chefsläkaren
skall vara den person som ansvarar för förvaltningen och den löpande administrationen vid Ålands centralsjukhus. Lagutskottet har tänkt sig att chefsläkaren,
ekonomichefen och ledande översköterskan skulle utgöra en lagfäst ledargrupp för
Ålands centralsjukhus jämte anslutna vårdinrättningar. Denna grupp skulle arbeta
under chefsläkarens ledning och på honom skulle alltså ankomma ansvaret för gruppens
arbete. I redovisningsfrågor och frågor innebärande över huvudtaget ekonomiskt
ansvar skulle ekonomichefen vara direkt underställd sjukhusstyrelsen. Budgetarbete,
budgetens förverkligande, framtidsplanering, organisatoriskt.och administrativa frågor etc. skulle ankomma på ledargruppen att handlägga. På detta sätt har lagutskottet menat att den dagliga verksamheten inom Ålands centralsjukhus kunde förutsättas löpa smidigt och rationellt och i stort sett motsvara administrations- och
förvaltningsprinciperna vid mindre centralsjukhus i riket. Sjukhusstyrelsen, som
ett mer eller mindre "politiskt" sammansatt organ, kunde enligt dessa riktlinjer
också anses lättare att inpassa i en framtida organisationsmodell, varom man i
dag vet föga.
Beträffande den föreslagna ändringen av 14 § har lagutskottet intet att anmärka
därom. Utskottet har inhämtat att eftersom rikets tuberkuloslag uttryckligen tillförsäkrats giltighet också på Åland, har landskapet därmed också tillförsäkrats
de funktioner och de vårdformer på tuberkulosbekämpningens område som tillförsäkrats
övriga medborgare i Finland.
Förslaget om upphävande av landskapslagen angående gemensam ekonomisk förvaltning
etc. har inte heller påkallat uttalanden från lagutskottets sida. Enligt lagutskottets uppfattning bör den gemensamma ekonomiska förvaltningen i framtiden ankomma
på ledargruppen och på ekonomichefen, under sjukhusstyrelsens översyn och ansvar
gentemot huvudmannen.
Under hänvisning till ovanstående får lagutskottet förty förelägga landstinget till
antagande följande
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La n d s k a p s 1 a g
angående ändring av 7 och 14 §§ landskapslagen om centralsjukhus för landkapet Åland .
I enlighet med landstingets beslut ändras 7 och 14 §§ landskapslagen den 1
augusti 1946 om centralsjukhus för landskapet Åland (26/46), sådan 7 §lyder i
landskapslagen den 1 augusti 1954 (11/54), som följer:
7 §.

(1-3 mom. likasom framställningen) .
För ledningen av centralsjukhuset administration och medicinska fliriktioner utser
landskapsstyrelsen till chefsläkare vid centralsjukhuset för en tid av fyra år i
sänder en av överläkarna, som för upprätthållandet av befattningen erhåller ett
särskilt av landskapsstyrelsen fastställt arvode .
För ledningen och övervakningen av vårdfunktionerna vid centralsjukhuset tillsätter landskapsstyrelsen en ledande översköterska .
(6 mom. likasom framställningen) .
Chefsläkaren, ekonomichefen och .ledande översköterskan utgör tillsammans en
ledargrupp för den omedelbara förvaltningen och administrationen av Ålands centralsjukhus jämte anslutna vårdinrättningar. Chefsläkaren är gruppens ordförande och
ansvarig för gruppens arbete gementemot sjukhusstyrelsen. I ärenden som gäller
redovisning är dock ekonomichefen direkt ansvarig gentemot sjukhusstyrelsen .
Angående sjukhusstyrelsens sammansättning och befogenheter samt om förvaltningen
i övrigt av centralsjukhuset och dess verksamhet utfärdar landskapsstyrelsen närmare bestämmelser genom reglemente.
(8 mom. likasom framställningen).

La n d s k a p s 1 a g
om upphävande av landskapslagen angående gemensam ekonomisk förvaltning vid Ålands
centralsjukhus, centralsanatorium och Ålands tuberkulosbyrå.
(Likasom framställningen).
Mariehamn den 22 mars 1979 .
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