FINANS- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande NQ 1/
1947 i anledning av landskapsnämndens framställ- .

ning till Ålands landsting med förslag till land. skapslag angående avgifter, som skola erläggas för
anlitande av landskapet Ålands sjukhus•
I avseende å utlåtanae har förenämnda;försla~ till landskapslag remittera ts till finans- och ekonomiutskottet. Och får utskottet i sådant avseende vördsamt framhålla följande:
Enligt bestämmelserna i 21 ~ ajälvstyrelselagen äger landstinget bestämma de avgifter, vilka skola erläggas bl .• a. för anlitande av landskapets inrättningar. Ett beslut härom träder i kraft utan stadfästelse av
presidenten, men bör meddelas landshövdingen till kännedom. Men praxis
har under den förgångna t1de:ia gått 1 en annan riktning sålunda, att taxor .
för den allmänna rörelsen, t.ex. den yrkesmässiga automobiltrafiken, faststäl lts av landskapsnämnden\ (härom st a.dga.s numera i landskapslagen om
trafik med motorfordon i landskapet av den 29 juni 1940 ~ 38). Likaledes
hava taxor för landskapets kommunikationsmedel (färjhål~ningen), legosängs - eller sjukhusavgifter och skolavgifter, m.m, blivit fastställda
av l andskapsnämnden. Det syne..s dock utskottet, s·om om, liksom landskaps- .
·
Kan
nämnden fr~ållit tvivel icke/råda därom att icke t,ex. sjukhusavgifter,
varom här är fråga, borde fastställas av landstinget 1 överensstämmelse
NQ 1/1:947 •

med s tadgandet 1 berörda 21 ~·
Utskottet är ense med landskapsnämnden därom, att nästberörda praxis
bör framdeles undvikas~ särskilt beträffande t.ex. sjukhus- och skolavgifte r. Men frågan stij,lle!' sil'.!, är fle.n AV l1mrlsk9psnämnden föreslagna
utvägen med en lanaskapslag principiellt riktig.eller borde fastmer icke
21 § 1 självstyrelselagen undergå sådan ändring, att landskapsnämnden
ägde fastställa nämnda avgifter, eller att landstinget kunde delegera sin
rätt härutinnan å landskapsnä.mnden? Regeringens proposition om ny självstyre laelag för Åland ger icke svar på frågan. Ty i propositionens 13 §
stadgas endast~ att om landstinget i landskapslag bemyndigat landskapsstyrelsen att vid behov meddela närmare f(jreskrifter angå.ende verkställig~t och tillämpning av landskapslagen 1 må sådana bestämmelser utfärdas
genom landskapsförordning. Innan sM.an förordning utfärdas, bör landskapsstyrel sens förslag underställas ålandsdelega.tionens granskning och delegagationens utlåtande över för slaget inhämtas. Pl grund härav måste ehligt
utsko ttets uppfattning den slutsats dragas, att 21 ~själv styrelselagen
eller 13 f 1 propositionen ändras 1 dAdan riktning, att landskapsnämnden '••
be~ättigas att fastställa ifrågakomnn avgifter, eller ock att landstinget
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Mariehamn den 18 februari 1947.
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av landskapsnä.mndens framställning till Ålands landsNQ 2/1947 •
ting med förslag till landskapslag angående avgifter, som skola erläggas för anlitande av landskapet
Ålands sjukhus.
.Ä}.ands~andsting, som i ärendet fru;t mottaga finans- och ekonomiutskottets betänkande NQ 1/1947 har c1 i=irnve.r inhegärt stora utskottets utlåtande.
stora utskottet har vid behandlingen av detta ärende enhälligt omfat tat finans- och ekonomiutskottets betänkande med däri framförda motiv
för lagiörslage ts antagande samt föreslår därför vördsamt
att landstinget ville .antaga nedanstre nde landskapslo.g.
på fr~mställning av Ålands landskapsnämnd har Ålands landsting antagit nedAnstående
L a n d s k a p s 1 a g
angående de avgifter, som skola uppbär ns för anli tande av landskapet
Ålands sjukhus.
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Avgifterna för anlitande av landskapet Ålands sjukhus skola erläggas
med de belopp och enligt de grunder, som för motsvnrande fall äro eller
varda fastställda för anli to.nde o. v st,.o. tens motsvarande inrättningnr i riket.
Denna landskapslo.g träder omedelbart i kraft.
Mariehamn den 22 februari 1947•
På storA utskottets vä:l;w'3.-r'
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viceordför
au son, ~

Mansel1n, Albert Jansson och B~rtell•

' a ter Johansson.
NärvarRnde i utskottet a ordförRnden Cnrl Carlson samt ledamöterna Elis
Andersson, ·Arvidsson, Bengtz, Carl Holmqvist, HJalmnr Holmqvist, Gustaf
Jansson, Lindblom och Nordmnn samt supplennten Åkerblom.

