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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y re~ 

s e s framställning till Ålands landsting 

med förslag att Landstinget hos Ålands-

delegationen skulle hemställa om ett extra-

ordinarie statsanslag för möjliggörande av 

befrielse eller nedsättning för vissa kom-

muner b~träf'f'ande a~del i byggnadskostna

derna för Ålands c_entralsjukhus. 

Sedan Brändö, Kumlinge, Kökar, Sottunga och Vårdö kommuner hos 

Ålands landskapsstyrelse. anhållit att i stöd av § 4 momo 3 i land-

skapslagen om centralsjukhus i landskapet Åland bliva befriade från 

deltagande i engångskostnad för centralsjukhusbygget har landskaps-

styrelsen behandlat ansökninearna och funnit skäligt, med hänsyn 

till sagda k~mmuners svaga- ekonomisk~ _ ställ~~ng, att följande befri-

elser och nedsättningar skulle beviLjas: 

Kökar · 100 'fo 

Sottunga - 100 % 

Brändö- 75 % 

Kumlinge · · 75 'fo 

Lumpar la rid 50 'fo 



Kommun. 

Kö kar 

Sot tunga 

Brändö 

Kumlinge 

Vårdö 

För att möjliggöra ifrågagarande befrielser och nedsättningar 

har landskapsstyrelsen funnit nödigt genom framställQ.ing till 

Ålands landsting begära utverkande av nödigt anslagsbelopp i 

extraordinarie väg. Landskapsstyrelsen har i detta avseende redan 

år 1953 till landstinget ingivit framställning, vilken komplett e 

år 1954 (35/1953 och 10/1954). Emedan de då beräknade kostnaderna 

. visat sig otillräckliga för sjukhusbyggets genomförande, har land. 

skapsstyrelsen hösten 1954 återkallat ifrågavarande framställni n-

gar för nödiga kompletteringar (34/1954). 

I och för anslagsbehovets utredande anföres beträffande nämnda 

kommuners ekonomiska ställning samt kommunerna påförda kostnads-

andelar följande1 

I. Komm.unernaa ekonomiska ställning. 

Invånare enl. 
1953 års man
talsskrivning. 

681 

291 

913 

779 

Antal skatt
skyldiga för 
ink. 1953 

(1954 års tax.) 

254 

107 

273 

288 

Uttaxerings
summan år 1954 
(1953 års in
komst). 

3.152.400 

1.463.832 

3.690.000 
.. - -

3.755.380 

Skulder v 
utgången 
år 1953· 

1. 600.000 

49~ 0 451 

lo 76le l 50 

5.795.00 

Od~ .. . ··· b · ,, . ' 
Lumparland 423 184 2.414.268 500.000 

Vår dö 260 3.669.810 1.800.000 

Av skärgårdskommunernas utgifter ha sjukvårdskostnaderna och 

socialvårdens kostnader utgjort en mycket b_ety.dande d_el. Sålunda 

ha kommunalfullmäktige i Vårdö anfört, att åren 1951-1953 något 

mer än 33 % av kommunens uttaxeringar använts.för . täckande av an-

de1arna"i byggnadskost~~derna vid Ålands centralsjukhus och Ålands 

centralsanatorium. För samma tid hade enligt kommunalfullmäktiges 

skrivelse:· . 29 % av uttaxer;ingsb~loppen. använt.s för socialvård. 

Landskapsstyrelsen har i detta sammanhang önsk.at betona, att 

skatteunderlaget är i sjunkande . uti samtliga berörda kommuner på 

grund av utflyttning. 

II. Kommunernas andel i byggnadskostnaderna vid Ålands 

centralsjukhus. 

Enligt kalkylerna för centralsju~huset ~~~ centralsanatoriet sko 

la de slutliga byggnadskostnaderna komma att belöpa s~g till ca 

630 mil·jone;r mark. I detta nu äro , endast, smärre kompletteringsar-

beten ogjorda, varför det kan antas att för dessa arb.eten reserve-

rade me,del, , inklusive det s,enast , b_egärda e. o. til_ljiggsanslaget om 

5.008.500 mk: (22/1954), . skol.a visa sig tillräckliga. 



Sjukh~skomplexet, som innefattar såväl centralsjukhus som 

centralsanatorium, skulle enl.igt kalkylerna finansieras på föl-

jande sätta 

-Statsanslag. 

1. Statsanslag för I etappen intill 

17.11.1953 (jfr landskapsstyrel-

sens framställning ~ 35/1953) 145.748.5821-

2. Statsanslag för II etappen intill. 

17.11.1953 (~fr 35/1953) 326.887.417•-

3. Tilläggsanslag enligt Ålandsdelega-

tionens heslut 31.3.1954 18.154·535:-

4. Ytterligare begärt tilläggsanslag 

(iandskaEsstyrelsens framställning 

m 22/1954) 5.008. 500:- 495. 799 .0· 

Kommunernas andelar. l OJ: • 

1. Andel motsvarande statsanslag för 

I etappen (jfr 35/1953) 43.715.008:-

2. Andel motsvarande statsanslaget för 

II etappen (jfr 35/1953) 84.117.183:-, c 

3. · Andel motsvarande det beviljade 

oo 
tilläggsanslaget 18.154.535:- 4.654.378:-

4. Andel motsvarande det begärda 

ytterligare tilläggsanslaget 

5.008.500:- 1.291.500:- 133.778.069 

Byggets beräknade totalkostnad 629. 577 .103 mk 

' . 
Enligt de tillämpade beräkningsgrunderna utgör centralsjukhusets 

. . 
byggnadskostnader '83,8 % av byggets totalkostnader, medan 16,2 % 

. 
utgör centralsanatoriets andel i de totala byggnadskostnaderna. 

. . 
Centralsjukhusets byggnadskostnader bli i enlighet härmed& 

. . 
83,8 % av 629.577.103 mk- = 527.585.612 mk 

---------------~ ----------------
Jämlikt bestämmelserna i § 4 av landskapslagen om centralsjuk-

'h'us i landskapet Åland .(ä ÅFs 19/1949) skall kommun för delaktighet 

i centralsjukhuset per platsandel erlägga hälften av sjukhusets 

på sjukplats fördelade a,µläggningskostnader. ~ vid centralsjuk-

huset finnas 110 sjukplatser, u·tgör totalkostnaden per sjukplats 

4.796.233 mk. Per tecknad sjukplats skall kommun erlägga hälften 

härav eller .2.398.116 mk. , _ I • -

De skärgårdskommuner, som begärt befrielse från eller nedsättn· 

av sina andelar i byggnadskostn~derna vid centralsjukhuset, ha en- I 

var tecknat· en platsandel. 
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Enlig,t . ode n'€dsättningspro-cent-er, som av landskapsstyrelsen f öl sjukhuso 009 

slagits, skulle anslagsbehovet utgöras Mariehamn, den 16 februari 1955. 

På landskap~re7sens vägnars 

La-ritråd~P_ /te~ 
Hugo Johansson. 

Landskapskamrer _: 1 

Martin Isaksson. 

F ö r s 1 a g 

till framställning i ärendet. 
För möjliggörande av avlyftning enligt land-

"Till Ålandsdelegationen 
skapsstyrelsens prövning erforderligt belopp io.791.522 mk 

-------------· --------------
från Ålands landsting. 

Hänvisande till vad ovan anförts anhåller landskapsstyrelsen 
Sedan Brändö, Kumlinge - - - - - - - se ovan - - - - - - -

vördsamt, 
erforderligt belopp 10.791.522 mk. 

att Landstinget måtte hos Ålandsdelegatione 
Hänvisande till vad ovan anförts hemställer Ålands landsting 

hemställa om ett extraordinari~ sta~sanslag, 
vördsamt hos Ålandsdelegationen 

stort io.791.522 mk . för _möjliggörande av befri-
om beviljande av ett extraordinarie stats-

else och nedsättning beträffande Kökar, Sottungs 
anslag, stort tiomiljonersjuhundranittioettusen-

Brändö, Kumlinge, Lumparla~d och Vårdö kommuner 
f emhundratjugotvå mark, för möjliggörande av be-

andelar i byggnadskostnaderna för Ålands centra 
frielse frå n och nedsättning av andelar i bygg-



nadskostnaderna för Ålands centralsjukhus be-

·träffande- följande i svag ekonomisk ställning 

varande kommuner: Kökar och Sottunga med 100 %, 

Brändö och Kumlinge med 75 % samt Lumparland 

och Vårdö med 50 %. 

Mariehamn den 1955 . 

På Ål ands landstings vägnar& 

m 2/1955. 

FINA.JSUTS.K.OTTETS betänkande N: 2/1955 med 
anledning av Ålands land·skapsstyrelses fram
ställning till. Ålands landsting med förslag 
att Landstinget hos Ålandsdelegationen skulle 
hemställa om ett extraordinarie statsanslag 
för möjliggörande av befrielse eller nedsätt
ning för vissa kommuner beträffande andel i 

byggnadskostnaderna för Ålands oentralsjukhus 

(l/l955). 
Utskottet har bet.räffahde grunderna för landskapsstyrelsens beräk

ning av den föreslagna nedsättningen hört landskapskamreraren Martin 
Isaksson. Utskottet omfattar la.ndskapsstyrelsens förslag och får på 

g+und härav vördsamt f öreslä 
att Landstinget måtte hos Ålandsdelegatio-

nen hemställa om ett extraordinarie stats
anslag o~ io.791.522 mark för möjliggörande 
av befrielse för Kökars, Sottunga, Brändö, 
Kumlinge, Lumparlands och Vårdö kommuner frän 
deltagande i byggnadskostnaderna f'ör Ålands 
centralsjukhus genom en framställning av den 
lydelse l ands kapsstyrelsen föreslagit. 

lVlariehamn, den 9 mars 1955· 
J;>å 

Närvarande i u.tskotteta ordföranden Mattsson ssmt ledamöterna An
dersson, Clemes, Evald Hä.ggblom och Gunnar Häggblom. 


