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STORA UTSKOTTETS betänkande m 9/1960 med 

anledning av landstingsman Nordas m.fl:s för

slag till landskapslag om fördelning av drifts

kostnaderna vid Ålands centralsjukhus. 

(m 8/1959) 

Landstinget, som emottagit lag- och ekonomiutskottets i ärendet av

givna betänkande Nr 12/1959, har däröver inbegärt stora utskottets 

utlåtande och får härmed utskottet för landstinget vördsamt anföra 

följande. 

Utskottet, som omfattar den av lag- och ekonomiutskottet anförda 

motivering en, är av den åsikten att lagstiftningen i förevarande 

fråga tillsvidare borde göras interimistisk . 

Förutom nedan föreslagna kompletterande tillägg har majoriteten i 

utskottet dessutom omfattat lagförslaget i den av lag- och ekonomiut

skottet föreslagna lydelsen, medan en minoritet har ansett att den 

eftersträvade likformigheten kommunerna emellan ifråga om taxerings

re sul taten ännu icke ernåtts och att därför grundval för den föreslag

na fördelningen saknas. 

Beträffande utformningen av § 2, bör observeras att i landskaps

lagen av den 13 december 1958 angående samma angelägenhet (ÅFS 5/59), 

har införts en komplettering för sjömansskattens del. Motsvarande till

lägg har införts i föreliggande lagtext. 

Med hänvisning till ovanstående får stora utskottet vördsamt 

föreslå 

att landstinget måtte antaga följande 

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

om fördelning av driftskostnaderna vid Ålands centralsjukhus. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

1 §~ 

Med avvikelse från vad därom särskilt stadgas skola de kostnader 

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

valtningsåret 1960 beträffande Ålands centralsjukhus, bestridas med 

landskapet Ålands enskilda medel, med undantag av kostnaderna för 

epidemi vården. 

2 §· 
För de kostnader, som landskapet enligt 1 § övertager, äger kom

mun ersätta landskapet i proportion till kommunens skattöreantal, 

jämfört med det sammanlagda antalet kommunala skattören i landskapet 
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-2-
för motsvarande år. 

P~ sjömansinkomst beräknas antalet skattören s å lunda, att det av 

sjömansskatten till kommunen redov isade beloppet divideras med talet 

tio. 

Till dess kommunaltaxeringens resultat föreligger, kan landskaps

styrelsen förskottsvis infordra kommunalt bidrag enligt närmast före

g~ende å rs taxeringsresultat . 

3 §: 
Landskapsstyrelsen kan vid behov genom landskapsförordning utfärda 

närmare bestämmelser angående tillämpningen av denna landsk apslag. 

Mariehamn den 17 mars 1960. 

P å stora utskottets vägnar : 

a ~ 

Närvarande i utskottet : Martin Isaksson, ordförande, Gideon Matts

son, viceordförandet samt ledamöterna Ruben Björke, Gustaf Ek, Uno 

Förbom, Gustaf Jansson, Georg Leandersson, Ragna Sanders, Bertel 

Söderlund och Edvin Östling . 


